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Les estafes a la gent gran són un dels grans objectius dels delinqüents.    Pàgina 8

Festa Major 
d’Hivern a 
Calaf amb 
l’actuació de 
Manel

Fira de la 
Candelera a 
la Pobla de 
Claramunt
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Cinc detinguts per 
estafes a la gent gran

Els Mossos d’Esquadra de 
la comissaria de Martorell 
van detenir el dimecres 
25 de gener tres homes i 
dues dones, de naciona-
litats marroquina i espa-
nyola, amb edats com-
preses entre els 18 i els 28 
anys i veïns de l’Anoia i 
el Baix Llobregat, com a 
presumptes autors d’un 
robatori amb violència a 
l’interior d’un domicili 
d’Olesa de Montserrat. 
Posteriorment es va des-
cobrir que havien també 
estat responsables de ro-
batoris a l’Anoia, apro-
fitant que tenien carnets 
caducats com a extreba-
lladors d’una empresa 
comercial de subministra-
ment d’eletricitat. També 
hi ha casos de més intents 
d’estafa.

  Pàgina 35

Noemí 
Trucharte, 
nova 
alcaldessa 
a Vilanova 
del Camí

L’estafa del “retrovisor trencat”, en 
plena Igualada a la llum del dia

El col·lectiu de més edat és 
l’objectiu de les bandes
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SES Vallbona d’Anoia
@sesvallbona  

   
Hem rebut una important visita dels SSTT d’En-

senyament i l’ajuntament de Vallbona, que ens 
podria portar a tenir un nou edifici per la SES

L’EDITORIAL

Més papers?

L
a setmana vinent, la Unió Empresarial de 
l’Anoia ha preparat una interessant jor-
nada que posarà punt i final al cicle de 
trobades que, sota el nom de Fòrum Em-

presarial, ha vingut organitzant en els darrers 
mesos posant damunt la taula bons debats en 
diferents sectors econòmics. Ens consta l’esforç 
tenaç de la patronal co-
marcal per buscar enèr-
gicament solucions als 
problemes sabuts que té 
aquest territori, i una de 
les millors fórmules per 
començar a fer-ho és 
escoltant qui els pateix. 
Bona feina, doncs, que 
tindrà com a resultat un 
document que aglutina 
les demandes expressa-
des per bona part dels 
empresaris d’aquesta comarca.
Però, òbviament, no hauria de quedar aquí, perquè 
llavors ens trobaríem amb una situació que ja hem  
vist en moltes ocasions: més papers que passarien a 
omplir els calaixos més descuidats de l’administra-
ció. No és aquest el primer cas que s’elaboren plans 
estratègics, alguns d’ells molt participats per la so-

cietat civil, com el primer que es va fer, en temps 
del primer govern tripartit igualadí. Posteriorment 
n’hi ha hagut més, alguns d’ells promoguts i pro-
duïts des de l’àmbit empresarial i econòmic, com el 
del col·lectiu Conca Futur, o més recentment, del 
desaparegut Consell Econòmic i Social de l’Anoia, 
el Cesca. Tots han acabat dormint el son dels justos.

Davant la presentació 
de les conclusions del 
Fòrum Empresarial, 
urgeix el compromís 
públic, gairebé nota-
rial, que l’adminis-
tració el tindrà en 
compte, si cal amb 
alguna nova eina que 
tingui presència dels 
sector socioeconòmic 
que vetlli pel seu se-
guiment. 

No ens agradaria tornar a escoltar d’algun perso-
natge il·lustre, com va succeir recentment en un 
debat a l’Ateneu Igualadí, que Igualada i l’Anoia 
encara s’estan preguntant quin és el seu camí i quin 
projecte tenen, quan ja hem avançat clarament en 
el segle XXI. No ens queixem després si tothom ens 
passa al davant. 

Davant la presentació de 

les conclusions del Fòrum 

Empresarial, urgeix el 

compromís públic de que es 

tindrà en compte
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Anna Noguera
@noguera_anna

Victoria hoy en el Duatló de Granollers, en 
el circuito de F1 de Montmeló. 

Estreno la temporada con buenas sensaciones !!!

Albert Tossal Camps
@alberttossal 

 
Em sembla que començare una campaña 
amb fotos d’amos PORCS de gossos  que 

no pleguen les caques amb el 
#ProuCaquesIGD

Jordi Puiggros
@jordipuiggros67

  
Si plasmar declaraciones encontradas en Youtu-
be es un notición con el caso Vidal, contar las 
barbaridades d Fdez Díaz merecerían el Pulitzer

Pep Solé Vilanova
@pepsoleV  

Al Ple de moció el govern de @ajvilanovacami 
sortint sempre positiu i desitjant sort al nou go-
vern. El govern entrant ho fa amb ressentiment

Jordi Servitje 
@jordi_servitje  

A la jornada de debat de governs locals reivin-
dicant el paper dels municipis més petits.

Jordi Cuadras
@jordicuadras

Molt d’acord. Igualada necessita un auditori. 
Per tractar amb dignitat el talent d la ciutat, per 
descongestionar l’Ateneu i per la cultura.

Igualada Calaf Grup
@IgualadaHC  

Àlex Alonso ha rebut la samarreta rosa signa-
da. Es posarà a subhasta per recaptar diners per 
l’ICO. L’Igualada es suma així al Repte Fali.

BSTIM
@BSTIM_fair  

Estamos en @080_bcn_fashion en el hall @
teatrenacional Te explicamos todo lo que 
#bstim puede hacer por ti @ajigualada 
@FAGEPI @firaigualada

#latevaveu

Cultura Igualada
@culturaigualada

Gràcies @MuseusPenedes. 
El Museu de la Pell encantat de rebre el 

#Penedès, casa nostra és casa vostra

José María Aznar, expresident del 
Govern, va explicar la seva visió d’Es-
panya que veu feble i decaiguda i va 
fer una crida a tancar les bretxes que, 
“estan desvertebrant el país social-
ment, territorialment i políticament 
i que impedeixen tornar a una etapa 
de progrés. Lamento que tampoc es-
tem en el camí de celebrar res sem-
blant el 2019.”

Esteban González Pons, portaveu 
del PP al Parlament Europeu, va fer 
arribar als eurodiputats del PPE, una 
carta demanant la no assistència a 
l’acte on el President Carles Puigde-
mont, el vicepresident Oriol Junque-
ras i el conseller d’afers internacionals 
Raül Romeva a la seu parlamentària 
de Brussel·les, dient que “és una con-

ferència que promou un referèn-
dum il·legal contra la Constitució 
espanyola i que la independència de 
Catalunya crearia un precedent pe-
rillós per a la unitat de molts altres 
països europeus”. També va declarar 
a la premsa que “la conferència no 
tindria cap pes institucional perquè 
no hi haurà cap autoritat i que se ce-
lebrarà en una sala llogada de l’Eu-
rocambra, com si fos una cafeteria.” 
“Han fet el ridícul”. Però es va omplir 
de gom a gom la sala més gran del 
Parlament (llevat de la Plenària) i 
tothom sap què es va dir.

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat,  ha dit i repetit “A Euro-
pa es pregunten què està fent l’estat 
espanyol i els sorprèn l’immobilisme 
de la posició espanyola. Saben que el 
referèndum es farà, encara que no hi 
hagi pacte amb l’Estat.”

Carles Alsina, periodista de la SER 
que es va fer famós per l’afer “i les 
europees”, ha tornat a enganxar a 
Mariano Rajoy, en preguntar-li so-
bre el cas Gürtel. El president titlla-
va de “bo” el judici en què el PP està 
acusat com a partícip a títol lucratiu 
de la trama i es mostrava partidari 

que la justícia esclareixi els fets. I quan 
el periodista li ha recordat que l’advo-
cat del seu partit va demanar la “nul-
litat” de tota la causa” li ha respost 
“Doncs realment no estic en aquest 
tema. M’ha sorprès vostè.”

Mariano Rajoy, president del go-
vern, s’ha mostrat contrari al refe-
rèndum d’autodeterminació perquè 
“liquidaria Espanya i la sobirania 
nacional i perquè la Constitució ho 
impedeix. Però estic disposat a par-
lar de tot”. Però immediatament ha 
afegit “no hi pot haver un pacte fiscal 
per a Catalunya que sigui equipara-
ble al concert econòmic del País Basc 
i Navarra perquè no el van voler, no 
el contempla la Constitució i provo-
caria problemes descomunals a tot 
Espanya”. 

Santi Vidal, senador d’ERC, havia 
dit “El Govern disposa de les vostres 
dades fiscals. No us diré com els hem 
aconseguit, perquè ha sigut de ma-
nera absolutament il·legal. Tots esteu 
fitxats. En el nou Estat no s’escaparà 
ningú. A canvi, us donem la paraula 
d’honor que sabreu on va cada euro”. 
I pel rebombori causat va presentar 
la dimissió del seu càrrec.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



D
es d’ara mateix i quan és a punt de 
començar el judici/farsa contra Ar-
tur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, 
em declaro formalment “col·labora-

dor necessari” per a la comissió del delicte que 
se’ls imputa a tot tres... i del qual també s’impu-
tarà al diputat Francesc Homs.
Soc corresponsable del mateix delicte perquè 
vaig anar a votar el 9N i per tant, i a tots els efec-
tes he comès el mateix delicte que els encausats.
Ja fa temps que el govern de l’Estat -sigui del 
PSOE o sigui del PP- va laminant l’Estatut d’Au-
tonomia per la via de “todos los españoles son 
iguales ante la ley”. Un principi que desmun-
ta el preàmbul tant de la Constitució Española 
com del mateix Estatut. La Constitució reconeix 
l’existència de regions i de nacionalitats i inicial-
ment a les nacionalitats ens varen reconèixer un 
trets diferencials que actualment ja no es respec-
ten.
Els que vàrem viure l’etapa política després de 
la mort de Franco (el 1975 jo tenia 25 anys) re-
cordem que la democràcia va començar els dos 
primers diumenges  de febrer del 1976, en unes 
manifestacions a Barcelona on es reclamava: Lli-
bertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia. Aquell 
febrer, amb un criminal de guerra presidint el 
primer govern de Juan Carlos I, els catalans, des 
del carrer i pacíficament, reclamàvem la fi del 
franquisme. Els ciutadans espanyols es varen su-
mar a la iniciativa catalana i a base de desobedi-
ència es va obligar a la reforma del règim. 
En lloc de les lleis franquistes es va aprovar una 
Constitució que segons els seus redactors “es pot 
reformar en el futur”. La pressió popular va fer 
caure el franquisme, però s’ha vist que només 
queia formalment. Els seus hereus encara admi-
nistren a la forma franquista, com estem veient.
El judici a Mas, Ortega, Rigau i Homs no té base 
legal. És un judici instat per la fiscalia general “del 
Estado” després que els nou fiscals de Catalunya 
diguessin que no hi havia base legal per jutjar 
l’expresident i les dues conselleres pel “delicte” 
de posar les urnes. I a les urnes hi vàrem acudir 
més de dos milions de persones. Entre elles jo 
mateix i per això no és que m’autoinculpi, és que 
em declaro públicament col·laborador necessari 
per a la comissió del delicte al qual acusen a Mas, 
Ortega, Rigau i Homs.
Encara més, si els acusats són inhabilitats, for-
malment em consideraré també inhabilitat. Que 
ja no em considerin espanyol mai més.   

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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H
i ha qui es veia important. Havia passat 
de fer un exercici constitucional teòric a 
ser un senador heroi. Donava conferènci-
es a gent que volia bones notícies. Ments 

enfebrades i quixotesques assedegades per sentir que 
tot estava preparat i pensat. Així els desvetllava ‘grans 
secrets’, que han acabat beneficiant els serveis d’intel·li-
gència que treballen per descarrilar el procés. El joc dels 
disbarats. 
Ara es diu que eren rondalles a la vora del foc. Però 
aquestes filtracions imprudents sols posaran nous en-
trebancs. Ha servit per atacar el partit republicà per ha-
ver donat aixopluc a un il·luminat. I també s’ha apro-
fitat per posar al mateix cove l’anada a Brussel·les. Així 
uns bocamolls -protegits per l’estat- parlen de ridícul, 
malgrat l’èxit de la trobada europea. I altres utilitzen la 
mort d’una nena a Blanes, per pregonar que amb el que 
va costar aquest acte s’hauria pogut tenir una ambu-
lància medicalitzada que potser li hauria salvat la vida. 
Mesquineses. Fan servir les emocions per escampar 
porqueria que tapi les pròpies misèries. Són molts 
els diners malbaratats per les autoritats d’aquest país. 
Trens d’alta velocitat que no porten passatgers. Aero-
ports sense avions. Estaments que s’enriqueixen sense 
que ningú obri la boca. Seus de partits que es fan amb 
diners, que ningú pregunta de qui són. Obres públi-
ques que es reparteixen per obtenir comissions, encara 

que no serveixin per res. D’això no se’n vol parlar. I són 
pecats que s’amaguen amb les errades reals o inventa-
des dels altres. 
Tothom mira de defensar els seus confrares. Et defenso, 
perquè em defensis. No n’hi ha un pam de net. Sembla 
el país dels disbarats desencadenats, on la visceralitat 
guia la majoria de les  accions. Uns perquè juguen a 
la intransigència interessada. Altres per ser uns opti-
mistes delirants i revolucionaris d’estar per casa. Tots 
protagonistes ansiosos d’aparèixer en els mitjans de co-
municació. Afany de protagonisme. Ganes de sentir-se 
importants. Necessiten de l’aplaudiment per justificar 
el seu procedir. Gent que gaudeix els càrrecs, en lloc de 
servir-los. De fet ja se’ls reparteixen abans de crear-los. 
I només saben d’autoritarisme, arbitrarietat, mentides 
i imprudències.
De la justícia en fan una arma llancívola. Uns tenen jut-
ges estrella i altres estelats. Uns parlen dels greus pro-
blemes que tindria Espanya si Catalunya se’n va, altres 
d’herois i màrtirs de jutjat. Uns de legalitats i altres de 
sentències de jutges que apliquen lleis injustes. Vivim 
en permanent confusió. Cadascú fa les seves realitats de 
les seves percepcions i desitjos. Costa molt construir un 
país quan es camina entre l’amenaça i el pacte. Però a 
poc a poc es van fent passes endavant, encara que sem-
pre amb l’ai al cor. S’avança malgrat les dificultats del 
camí. Així es fa més forta la voluntat de ser.  

El joc dels disbaratsCol·laborador necessari

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

Miquel Caro 639 34 54 78   
 Josep Caro 630 09 78 78

ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
 Rambla St. Feran 62, 1r, 4t  · 

 estilllar@yahoo.es

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@angelescura.com
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LA VEU del lector

MODA IGUALADINA AL 080

Aquests dies les marques igualadines Escorpion, Punto Blanco i Al-
domartins i la medionenca Naulover mostren les seves creacions a 
la passarel·la barcelonina 080.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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L’AJUNTAMENT HOME-
NATJA RESPONSABLES 
D’ASSASSINAR A UNA 
COLLA D’IGUALADINS 
EL 1936
Joan Tomàs Cortés

L’Ajuntament d’Igualada (sense consul-
tar a cap ciutadà, sobre la procedència o 
no de fer-ho), ha decidit sumar-se a la 
iniciativa alemanya del “Stolpersteine”, 
que consisteix a posar unes llambordes 
amb una fulla de llautó a sobre, a on 
hi han gravades les dades essencials de 
persones“igualadines, “que van morir 
en camps de concentració nazis.
Sobre els deu noms “d’igualadins” me-
reixedors a rebre aquest homenatge, 
només opinaré sobre dos d’ells, que són 
en Joaquin Gil Abella, nascut a Castell 
de Cabras (al Baix Maestrat), i de Mi-
guel Tirado Franco, nascut a Fuenfer-
rada, (Terol). Aquests dos individus, 
el primer membre del Comitè antifei-
xista en representació de la CNT-FAI , 
i el segon, membre de “les patrulles de 
control” a les ordres del Comitè ante-
rior, van ser -entre molts d’altres- els 
responsables d’organitzar, d’ordenar 
i/o assassinar (a part d’extorquir i robar 
en nom de la república),  a un cente-
nar de persones, seglars o religioses els 
primers mesos d’esclatar la guerra civil, 
tots ells igualadins de naixença o resi-
dents a Igualada.
Per tot l’anterior rebutjo que un Ajun-
tament democràtic faci un homenatge 
a aquests individus perquè les seves 
actuacions van causar tant de dolor a 
tantes llars igualadines, on encara so-
breviuen fills d’aquests assassinats.
(Dades extretes del llibre d’Antoni Dal-
mau i Ribalta, La guerra civil i el primer 
franquisme a l’Anoia. Els protagonistes).

MÉS DEMOCRÀCIA
Pau Carol

Aquestes darreres setmanes sentim 
sovint veus reivindicant més demo-
cràcia. Hi ha una manera de tenir-ne 
més: Que tots els catalans valguem 
igual (que no hi hagi catalans de pri-
mera i de segona) perquè ara, segons 
on vius, el teu vot val més o menys.
És clar que si tots valguéssim igual 
molt possiblement el govern de Cata-
lunya seria un altre.

EN RESPOSTA A LA SRA. 
GLÒRIA NASARRE
Equip de govern de l’Ajuntament 
de Montbui

Des de l’equip de govern socialista 
treballem per dotar dels millors equi-
paments i serveis a tots els ciutadans, 
independentment del nucli on resi-
deixin. Els fets, i no les opinions, ava-
len que al Nucli Antic s’han invertit 
unes quantitats econòmiques molt 
importants en la millora dels seus 
equipaments i serveis.
El Centre de Serveis Municipals de 
Montbui n’és un clar exemple. Estem 
parlant d’una inversió de gairebé 2 
milions euros que va permetre trans-
formar les antigues escoles en un espai 
multiserveis per a les persones. Cen-
tre de Dia, sala polivalent, consultori 
mèdic, farmaciola i una llar d’infants 
que el pes de la demografia i la crisi 
econòmica van acabar fent inviable. 
Dels serveis inicials el Centre de Dia 
té un funcionament exemplar, garan-
teix una atenció de qualitat als nostres 
avis i àvies, i el dissabte 21 de gener 
mateix estrenava nous espais que po-

drien venir acompanyats d’un aug-
ment de places si així ho vol la Gene-
ralitat.
El consultori mèdic, malgrat les con-
tínues demandes de l’Ajuntament 
montbuienc, també ha patit i pateix la 
política de retallades de la Generalitat 
en matèria de sanitat. Culpar d’això 
a l’Ajuntament –que no té la com-
petència- no sembla gaire coherent, 
encara que nosaltres continuarem in-
sistint que el consultori ha de donar 
servei, de forma setmanal, a les per-
sones del Nucli Antic, especialment a 
aquelles amb mobiltat reduïda o que 
tenen dificultats per desplaçar-se.
L’Ajuntament va destinar al Centre de 
Serveis una oficina municipal, amb 
registre, que en tot un any va regis-
trar-hi un únic document. Les xifres 
no enganyen: si un servei públic no 
s’utilitza, pels motius que siguin, no 
és lògic matenir-ho al preu que sigui. 
La Sala Polivalent i altres espais po-
den ser utilitzats per les entitats i per-
sones sempre que es compleixin les 
ordenances municipals com passa a 
tots els equipaments municipals, i, de 
fet, són utilitzats contínuament.
I podríem parlar de moltes millores 
realitzades durant els darrers anys 
com la millora de les obres de l’Ate-
neu Cultural i Recreatiu, que sempre 
vam recolzar, o la construcció de la 
nova escola Montbou, un centre edu-
catiu del qual ens sentim orgullosos 
i que va ser una prioritat per a no-
saltres, i que va ser possible amb un 
govern de progrés a la Generalitat. El 
manteniment de camins i espais pú-
blics…totes les millores aconseguides 
a La Tossa…
Sembla mentida que una persona 
que durant 10 anys ha estat presiden-
ta d’una entitat com la Fundació La 
Tossa, que ha conegut de ben aprop la 

gestió municipal a través del Consorci 
format amb l’Ajuntament, que ha po-
gut comprovar de primera mà la tas-
ca realitzada per aconseguir recursos 
d’altres administracions, i que ha tre-
ballat colze a colze amb l’Ajuntament 
durant anys en molts temes, pugui fer 
ara unes argumentacions tan poc as-
senyades i, el que és més greu, faltant 
a la veritat.
Nosaltres no fem demagògia. Ex-
pliquem fets i intentem fomentar la 
convivència entre totes les persones i 
entre els diferents nuclis i sensibiltats 
de tots aquells que formem Montbui. 
Perquè Montbui és Nucli Antic, és 
Nucli Urbà, és Saió, Coll del Guix, La 
Mallola, La Tossa i els disseminats. Els 
fets són els que són...i els que posen 
els discursos oportunistes i poc asse-
nyats al seu lloc.

AGRAÏMENT
Esther Bosch

Només quatre paraules plenes de gra-
titud per donar les gràcies a tots els 
que m’heu ajudat en la malaltia del 
meu espòs. Ja feia temps que porta-
va el seu mal però amb les cures del 
doctor que el portava anàvem passant 
fins que la cosa es va complicar i ha-
gueren d’ingressar-lo.
Estic tan agraïda de les atencions i la 
cura que vam tenir a l’Hospital que no 
puc menys que donar les gràcies als 
doctors de tot l’equip, a les inferme-
res i infermers que amb molt d’amor 
i molta professionalitat varen fer les 
hores més passadores al meu espòs 
així com als familiars i amics que em 
feren costat en aquells moments. Un 
petó molt fort a tots.
Una esposa agraïda.
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N
o deixa de ser força 
arriscat convocar una 
manifestació un di-
lluns a les 8 del matí. 

És un dia laborable, la majoria de 
gent treballa i no tothom ho té 
fàcil per demanar festa i assistir 

a una concentració de suport a tres polítics inde-
pendentistes. Sens dubte els organitzadors ho han 
tingut en compte. Per això, possiblement hi pre-
dominaran els jubilats, els aturats i els convençuts 
de sempre. Suposo que es tracta de veure també el 
nivell de resposta del país davant l’agressió que re-
presenta que les màximes autoritats de la Genera-
litat hagin d’asseure’s al banc dels acusats per haver 
posat les urnes el 9 de novembre de 2014.

De fet, a l’estat espanyol hi ha temes que no es po-
den tocar; no se’n pot parlar, no es pot discutir. 
Simplement s’han d’acatar les ordres, encara que 
siguin partidistes i arbitràries. Estem sota el domi-
ni d’uns tribunals que no vetllen pels nostres drets 
sinó que són més aviat  una amenaça per a l’exer-
cici d’aquests drets. S’han erigit en intèrprets abso-
luts i indiscutibles de la llei sense qüestionar-se mai 
com caldria aplicar-la perquè fos justa. Una de les 
pitjors coses que li pot passar a un país és perdre 
la credibilitat de la justícia. I és precisament el que 
ha passat a l’estat espanyol. Els fiscals de Catalunya 
per unanimitat varen determinar que no hi havia 
delicte en la convocatòria de la consulta del 9N. En 
canvi, la fiscalia de l’Estat, a instàncies del partit en 
el govern, va anul·lar aquella sentència i va obligar 
a iniciar de nou el procés per poder-lo dur als tri-
bunals. És aquesta la justícia imparcial i cega?
Som només a l’inici de la persecució. Amb quina 
autoritat, per exemple, un tribunal pot determinar 
quins temes pot tractar o no un Parlament elegit 
democràticament pel poble? Això sí que és extra-
limitar-se en les competències. En canvi, la presi-
denta Carme Forcadell es troba en llista d’espera en 
aquest conjunt de despropòsits. 
Ha arribat el moment de dir prou. És evident que 
aquests judicis es fan amb una finalitat ben concre-
ta: impedir que el procés d’independència segueixi 
endavant. Però no han comptat amb un element 
fonamental, que ha estat bàsic en totes les manifes-
tacions: la voluntat popular. Aquí no hi ha enfron-
taments polítics, no hi ha conflictes d’interessos, 
no hi ha lluita pel poder. Hi ha simplement una 
voluntat expressada de manera clara i contundent 
i massiva al llarg dels últims sis anys. Volem gover-
nar-nos nosaltres mateixos, volem acabar amb una 
monarquia imposada i caduca, volem una admi-
nistració eficient que reverteixi en benefici de tota 
la societat. Volem deixar de ser el vagó de cua, l’ase 
dels cops. Volem ser lliures en definitiva. 
Per això, i per tantes altres coses que no cabrien en 
un missal, dilluns serem a Barcelona, a donar su-
port als que defensen els nostres drets i a blasmar 
els que els persegueixen. I hi tornarem tantes vega-
des com calgui. És l’única cosa que podem fer i no 
podem fallar. 

A
l Parlament Europeu hi 
ha un MEP (Member 
of the European Parlia-
ment) del grup popular 

que es diu González. El tenen desti-
nat allà perquè el seu partit, un cop 
amortitzat per a la política interior 

espanyola, el va incloure a la llista dels candidats popu-
lars a les eleccions europees. Però el podrien tenir igual-
ment entretingut en qualsevol altra institució, posem 
per cas, el Senado, on els partits acostumen a deixar 
aparcats els seus elefants polítics. Però el fet és que, en-
cara que no es pot considerar exactament un cementiri 
d’elefants, queda clar que amb González i altres MEPs, 
també algun de català, tot s’ha de dir, el Parlament Eu-
ropeu fa perfectament aquesta tasca. L’explicació és que 
mentre els elefants siguin allà, molt ben pagats per cert, 
no emprenyen aquí.
El tal González va tenir la mala pensada de demanar als 
seus correligionaris polítics que dimarts de la setmana 
passada no anessin a una conferència, no fos cas que 
s’intoxiquessin amb el que s’hi digués. Però en comptes 
de fer-ho discretament, per exemple via telefònica, per 
no deixar massa rastre, el tal González va redactar una 
carta i la va enviar als MEPs del grup popular europeu, 

Volem governar-nos nosaltres 
mateixos, volem acabar amb una 
monarquia imposada i caduca, 

volem una administració eficient que 
reverteixi en benefici 

de tota la societat. 

A
cabàvem l’anterior article dient que com-
partim el diagnòstic que el sistema públic 
de pensions s’enfronta a un important rep-
te estructura. Però abans d’exposar les nos-

tres propostes per fer-hi front volem reafirmar-nos en 
favor de mantenir el nostre sistema de repartiment (ba-
sat en la solidaritat intergeneracional i interterritorial) 
davant de la introducció de criteris propis del sistema 
de capitalització (basat en la inversió i especulació) del 
que tenim algun exemple de fallida (sistema de pensi-
ons xilè). 
Dèiem que la diferència no està en el diagnòstic sinó 
en les propostes, el govern del PP a la passada legisla-
tura va introduir mitjançant dues lleis del 2011 i 2013, 
tot una sèrie de mesures dirigides a retallar la despesa.  
L’impacte d’aquesta reforma de les pensions enca-
ra està per valorar. Però a tall d’exemple, i malgrat la 
ministra Báñez declari que les pensions estan garan-
tides i que no baixaran mai, la introducció del factor 
de sostenibilitat que s’aplicarà a partir de l’any 2019 i 
que introdueix coma a variable per al càlcul de pen-
sions l’esperança de vida en el moment de la jubilació 
(conegut com a factor d’equitat intergeneracional) su-
posarà molt probablement, donat que l’esperança de 
vida tendeix a augmentar, que els seus drets cotitzats 
durant l’etapa activa s’hauran de repartir entre un ma-
jor nombre d’anys i per tant de manera global cobra-
ran menys al mes però més anys. A títol d’exemple, la 
Fundació de Caixes d’Estalvis (FUNCAS) ha advertit 
que les pensions seran un 35% més baixes després del 
canvis introduïts per la Llei 27/2011. Es pot entreveu-
re que les reformes adoptades, juntament amb l’actual 
desregulació del mercat laboral, semblen indicar que 
una bona part de la població arribarà a la jubilació amb 
pensions per sota de les actuals i augmentarà el nombre 
de persones sense dret a una pensió contributiva.
Per això, proposem: 
1) Derogar les reformes de pensions de PP i PSOE per 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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No podem fallar
Esteban González Pons, MEP

Sobre les pensions (2)

i potser a algú més. Que el text en anglès hagués que-
dat tan mal redactat com va quedar ignoro si ho hem 
d’atribuir al seu autor intel·lectual, el tal González, o a 
una traducció deficient. El cas és que, amb el document 
que s’ha fet públic, els populars han quedat ben lluïts. 
Per cert, el mot Cataluña, escrit així, en espanyol, es van 
oblidar de traduir-lo, i encara que els motius d’aquest 
oblit no s’han explicat, es poden intuir perfectament.
S’ha fet públic que a la sala on van pronunciar les con-
ferències el president Puigdemont, el vicepresident 
Junqueras i el conseller Romeva també hi havia euro-
diputats dels grups popular i socialista, a banda d’altres 
parlamentaris pertanyents a altres grups polítics. Hi 
ha qui ignora que al Parlament Europeu hi ha dipu-
tats que tenen criteri propi i decideixen on van i on 
deixen d’anar sense demanar permís, al marge de les 
peticions puerils i ridícules de boicot que puguin re-
bre. Així, alguns MEPs van fer cas omís a la demanda 
de boicot patrocinada pel portaveu popular espanyol 
i van ser presents a la sala. La lliçó que se’n pot treure 
de tot això és que el diàleg del qual tant presumeix 
el Govern espanyol no només consisteix a evitar reu-
nir-se amb qui s’hauria de reunir sinó que ha arribat a 
la conclusió que ni tan sols cal escoltar-lo. És a dir, no 
arriba ni a diàleg de sords.  

tal que; es recuperi el poder adquisitiu; es recuperi la 
revaloració automàtica de les pensions; es deixi sense 
efecte el factor de sostenibilitat per a la revaloració de 
les pensions i el factor de sostenibilitat de la pensió de 
jubilació; es recuperin els drets en matèria de jubilació 
anticipada i jubilació parcial. 
2) Més ingressos fiscals: cobrir amb més ingressos fis-
cals de l’Estat les despeses de la gestió de la Seguretat 
Social, que avui, incomprensiblement, es paguen ínte-
grament amb cotitzacions socials. 
3) Augmentar les bases màximes i mínimes de cotitza-
ció: fer un sistema de redistribució just, que contribuei-
xi més qui més té i no es penalitzi la classe treballadora. 
Cada punt addicional de cotització pot suposar ingres-
sar uns 3.500 milions d’euros addicionals.
4) Reduir la precarietat i el frau en el mercat laboral: 
només la reducció d’un 20% de jornades parcials frau-
dulentes suposarien ingressos per valor de 1.200-1.500 
milions d’euros. 
5) Combatre l’economia submergida, estimada en un 
23% del PIB, l’equivalent a 4 anys de pensions. Fer-
la aflorar podria suposar un increment de recaptació 
equivalent a més d’un punt del PIB.
6) Més aportacions de l’Estat: progressivament, fins a 
estabilitzar la despesa en pensions en el 14-15% sobre el 
PIB (actualment molt per sota de la mitjana de la UE). 
7) Garantir un finançament suficient del sistema públic 
de pensions, plantejant un finançament mixt en què la 
Seguretat Social pugui rebre part dels seus ingressos del 
sistema tributari. 
Imprescindible insistir i persistir que la situació actual 
de crisi en el sistema de la Seguretat Social és un pro-
blema de manca d’ingressos derivat de la reducció de 
la recaptació de les cotitzacions de la Seguretat Social.  
El problema del sistema de pensions no és que gastem 
massa, és que ingressem poc! Si no es recupera l’econo-
mia i creix la quantitat i qualitat de llocs de treball, el 
problema persistirà.   



REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) enlles-
teix els preparatius del 

Fòrum Empresarial de l’Anoia 
que el proper dijous dia 9 de 
febrer se celebrarà al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Iguala-
da. Les inscripcions avancen 
a bon ritme i es preveu que el 
teatre s’omplirà del tot dijous 
d’empresaris i agents socials i 
polítics de l’Anoia per conèi-
xer els resultats de l’ambiciós 
procés participatiu que s’ha 
fet per escoltar la realitat i les 
propostes del sector empresa-
rial, un procés que la UEA va 
impulsar al llarg del 2016 amb 
el nom de Fòrum Empresari-
al de l’Anoia i que ha reunit 
més de 300 empreses d’arreu 
de la comarca en diferents fò-
rums sectorials i territorials. 
És tracta d’un exercici inèdit 
de cooperació empresarial 
que les empreses han valorat 
molt positivament i que fins i 
tot ja ha donat alguns resultats 
concrets en forma d’accions i 

El Fòrum Empresarial de l’Anoia reunirà 
centenars d’empresaris el proper dijous a Igualada

aliances sectorials.

Document de conclusions
Tota la informació recollida 
en les diferents trobades s’ha 
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L’acte es farà el 9 de 
febrer a l’Ateneu amb la 
presència del Conseller 
d’Empresa i Coneixe-

ment Jordi Baiget i amb 
la participació del pe-
riodista Antoni Bassas

La UEA ha realitzat moltes trobades sectorials que conclouen ara amb la presentació de conclusions.

aplegat en un document titu-
lat “Empresa i progrés. Con-
clusions i propostes dels fò-
rums sectorials i territorials de 
l’Anoia de 2016” , que incor-

pora no només la vessant de 
diagnòstic sinó, sobretot, de 
propostes de futur, fet que el 
converteix en un ambiciós full 
de ruta empresarial de l’Anoia 
per als propers anys.
Aquest document vindria a 
ser un nou “pla estratègic” del 
territori a nivell econòmic, 
però, contràriament als rea-
litzats fins l’actualitat, no ha 
estat tutel.lat des de cap ad-
ministració pública, sinò des 
dels agents socioeconòmics i 

específicament des d’una de 
les patronals comarcals, la més 
important en nombre d’asso-
ciats.
El Fòrum Empresarial de 
l’Anoia se celebrarà dijous 
vinent a les 18:30h amb la 
presència de molts dels em-
presaris que han participat 
ens els fòrums, agents polítics 
i socials de la comarca i diver-
ses autoritats, com el conse-
ller d’Empresa i Coneixement 
Jordi Baiget i el vicepresident 
de la Diputació de Barcelona 
Marc Castells, a més del presi-
dent de la UEA Blai Paco. El 
Fòrum serà presentat pel pe-
riodista igualadí Joan Maria 
Morros, cap d’informatius de 
Rac1, i comptarà amb la in-
tervenció del periodista Anto-
ni Bassas, que aportarà el seu 
punt de vista de la vessant em-
presarial de l’Anoia.
L’acte, organitzat per la UEA, 
és obert a tothom però es de-
mana inscripció prèvia a la 
pàgina web uea.cat.
 

El comerç local reprèn les trobades 
per definir estratègies de futur

REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup local vinculat al 
projecte europeu UR-
BACT RetaiLink es va 

reunir la setmana passada a 
l’Ajuntament d’Igualada. Els 
diferents agents econòmics 
vinculats al comerç estan tre-
ballant en un pla d’acció que 
revitalitzi el sector.  
La sessió de treball va comptar 
amb una vintena de partici-
pants, entre els quals hi havia 
representants d’entitats i agents 
econòmics de la ciutat com: 
Igualada Comerç, Agents de 
la Propietat Immobiliària, Tic 
Anoia, Fira d’Igualada, Unió 
Empresarial de l’Anoia, Associ-
ació de Comerciants Nou Cen-
tre, Rec Stores, Disseny Iguala-
da, Lidera Comunicació, a més 
d’outlets i botigues de fàbrica.  
La tinent d’alcalde de Dina-
mització Econòmica Àngels 
Chacón va obrir la reunió 
destacant que el projecte Re-
taiLink serveix per definir 
“solucions concretes”, a partir 
de l’intercanvi d’experiències 
entre diferents ciutats mitjanes 
d’Europa. Tal com va explicar 

Chacón, en el cas d’Igualada els 
principals reptes són enllaçar 
les diferents àrees comercials 
de la ciutat i compatibilitzar 
l’oferta de les botigues de fàbri-
ca, outlets i comerç tradicional.  
En la sessió es va presentar la 
nova coordinadora del grup 
local, Eva Cabrera, que pren el 
relleu de Fran Arteaga. S’en-
carregarà de conduir les troba-
des dels propers mesos, per tal 
que entre tots els agents igua-
ladins elaborin un Pla d’Acció 
Integrat.  
En paral·lel, les deu ciutats 
europees que formen la xarxa  
RetaiLink també celebren reu-

nions dels seus grups locals de 
manera periòdica. 
La darrera d’aquestes troba-
des transnacionals es va cele-
brar a Sibenik (Croàcia) el 5 i 
6 d’octubre. Jordi Cuerva, un 
dels representants d’Igualada 
Comerç que hi va participar, 
recalca que l’intercanvi entre 
els socis permet “veure tot un 
ventall de solucions possibles 
als problemes que cada ciu-
tat té, per poder decidir quina 
s’adapta més a les seves neces-
sitats”.  
La propera reunió tindrà lloc a 
Liberec (República Txeca), el 8 
i 9 de febrer.

 
GRUP CARLES, GESTIÓ I PROJECTES CERCA :    

 
 

Ref. 20xx 
                                                     

LLICENCIAT EN 
DRET

  
Cerquem: 
Persona d’entre 25 - 30 anys aprox. amb la 
llicenciatura finalitzada en Dret, per desenvolupar les 
seves tasques dins l’àmbit d’una consultoria en les 
àrees de dret mercantil i fiscal. 
Es valorarà tenir experiència mínima de dos anys en 
aquestes àrees, tot i que no es descartaran 
candidatures amb menys experiència i amb 
motivació per formar-se en aquest àmbit. 
Ha de ser una persona responsable, autònoma i 
orientada al tracte amb el client. 
 
S’ofereix:  
Contracte de prorrogable a fix, possibilitats de 
promoció i remuneració en funció dels valors 
aportats. 
  
Els candidats interessats hauran de presentar-se o enviar CV,  a: 

         

 

 
Rambla  Sant Ferran, 45 -  IGUALADA 08700 

Tel.93 8017237 – Fax.93 8017221 - E-mail: rrhh@ gcarles.es                                                                                                                              
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Els detinguts són 
extreballadors de la 

companyia, que 
presentaven els seus 
carnets caducats per 

entrar a les cases 
i robar, sobretot a 

gent gran

Extreballadors d’una coneguda companyia d’electricitat es feien passar per personal per cometre robatoris.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
de la comissaria de 
Martorell van detenir 

el dimecres 25 de gener tres 
homes i dues dones, de naci-
onalitats marroquina i espa-
nyola, amb edats compreses 
entre els 18 i els 28 anys i veïns 
de l’Anoia i el Baix Llobregat, 
com a presumptes autors d’un 
robatori amb violència a l’in-
terior d’un domicili d’Olesa 
de Montserrat.
El fets van succeir el mateix dia, 
cap a les 16.00 hores, quan els 
indicatius policials van rebre 
l’avís que una veïna d’Olesa de 
Montserrat, d’edat avançada, 
hauria patit un robatori amb 
violència dintre del seu domi-
cili i que davant de l’edifici de 
la víctima hi hauria el vehicle 
dels presumptes autors amb 
un d’ells a l’interior.
Les patrulles de Mossos d’Es-
quadra i de Policia Local del 
municipi que es van adreçar 
al lloc van localitzar un dels 
autors a l’interior d’un vehicle 
davant de l’edifici de la vícti-
ma i que hauria estat retingut 
per dos testimoni dels fets, ve-
ïns de la víctima. Els seus cò-
mplices haurien fugit corrents 
en comprovar que el cotxe en 
què pretenien fugir no funci-
onava.
Els agents d’una altra patrulla 
policial van contactar amb la 
dona de 77 anys. La persona 
d’edat avançada hauria estat 
víctima d’un robatori per part 
d’unes persones que s’haurien 
fet passar per operaris d’una 

Detinguts cinc falsos operaris de l’electricitat 
que robaven a domicilis de l’Anoia

companyia elèctrica i que li 
haurien mostrat les pertinents 
acreditacions d’aquesta em-
presa. La dona els hauria sor-
près enduent-se joies d’una 
caixa de la seva habitació i 
en la seva fugida, els lladres 
l’haurien colpejat, fent-la cau-
re al terra.
Els agents, que van identificar 
el jove retingut i van escor-
collar el vehicle, van trobar 
a l’interior dues credencials 
d’operaris d’una companyia 
elèctrica, una de les quals es-
tava al seu nom, i una tauleta 
gràfica. El jove, davant la tro-
balla, els va confessar la seva 
participació al robatori com 

a conductor, ja que ell només 
esperava que els seus còmpli-
ces cometessin el fet delictiu 
per després fugir.
Els agents finalment el van 
detenir i el van traslladar a co-
missaria.

L’estafa del “retrovisor trencat” arriba a Igualada
Des de fa un parell d’anys, 
prolifera a Espanya un tipus 
d’estafa que va dirigida es-
pecialment a la gent gran, i 
que ara ha arribat a Iguala-
da. És coneguda com l’estafa 
del “retrovisor trencat”, tot i 
que pot tenir diferents versi-
ons, com veurem tot seguit. 
A Catalunya, es coneixen ca-
sos a diferents zones, com a 
la Garrotxa, on el 2014 ja es 
van produir moltes denún-
cies.
Un igualadí d’avançada edat 
ha explicat a La Veu com, fa 
uns dies, a l’entorn dels car-
rers que en volen l’Asil del 
Sant Crist, van intentar es-

tafar-lo.
L’estafa l’acostumen a perpe-
trar uns individus que es des-
placen amb un vehicle amb 
matrícules estrangeres, habi-
tualment franceses o suïsses. 
Després de col·locar el cotxe 
estratègicament en llocs es-
trets o en un semàfor, simulen 
una col·lisió amb el vehicle de 
les víctimes. Habitualment és 
el trencament d’un retrovi-
sor, però, en el cas igualadí, 
va ser una ratllada al lateral 
del vehicle.
Tot seguit, paren al conductor 
perquè faci el corresponent 
informe d’accident. Quan 
van a emplenar l’imprès, si-

mulen que criden a la seva 
companyia d’assegurances 
per comunicar-los que han 
tingut un incident amb un 
conductor d’un companyia 
espanyola i demanar-los in-
dicacions.
En el transcurs de la conversa, 
que en realitat realitzen amb 
un dels seus companys, l’es-
tafador demana a les víctimes 
que es posin a l’aparell perquè 
la seva companyia vol par-
lar amb ells. És llavors quan 
el còmplice explica al con-
ductor que la tramitació del 
part d’un país a un altre és un 
procés molt costós i que seria 
millor que ho arreglés pagant 

en efectiu els danys causats, ja 
que s’estalviarà molts diners 
que costa el tràmit. 
Llavors l’estafador s’ofereix 
a acceptar una quantitat de 
diners inferior, en funció de 
la disponibilitat d’efectiu de 
la víctimes, ja que així sor-
tiran tots guanyant. El con-
ductor es veu convençut per 
aquests arguments i accepta 
pagar una quantitat que va de 
600 a 1.200 euros. “A mi em 
van dir que pujava 620 euros,  
que anés al caixer a treure els 
diners i que ja me’ls ingres-
sarien a l’endemà”, explica 
l’igualadí a qui van intentar 
estafar. “Per sort, no m’ho 

per sostreure les joies.
Els investigadors van realitzar 
les gestions pertinents per a 
identificar, localitzar i detenir 
els altres quatre autors, dues 
noies i dos homes.
Els investigadors, que van 
analitzar la documentació 
trobada al vehicle, van esbri-
nar dos furts més comesos 
a interior de domicili i amb 
el mateix modus operandi 
a la localitat d’Igualada, tot i 
que les víctimes, també d’edat 
avançada, no haurien presentat 
denúncia.
Després de passar a disposició 
judicial els detinguts van que-
dar en llibertat amb càrrecs.

vaig creure. Els vaig dir que 
no costava res anar a l’oficina 
de la companyia d’asseguran-
ces, que és a l’avinguda Bal-
mes, però aquell home no vo-
lia saber res i insistia en què 
pagués en aquell moment, i 
ho deia d’una manera molt 
educada. Al final, en veure 
que no hi havia res a fer, se’n 
van anar”. Els fets van succeir 
en plena llum del dia, i a es-
cassos metres de la comissaria 
de la Policia Nacional.
L’igualadí, abans de pujar al 
seu cotxe i anar-se’n d’allí, 
va parar-se a mirar la “ratlla-
da”... Era una línia feta amb 
retolador!

Els investigadors, que van 
contactar amb la companyia 
elèctrica, van corroborar 
que aquestes dues persones 
haurien treballat durant dos 
mesos del 2016 com a co-
mercials d’una de les seves 
empreses però que en aquell 
moment ja no treballaven 
per a ells. Aquests haurien 
aprofitat els carnets caducats 
per presentar-se en domicilis 
on viuen gent amb incapaci-
tacions i d’edat molt avança-
da. Una vegada accedien al 
domicili amb l’excusa de mi-
rar els caixetins de la llum o 
els endolls, la noia distreia les 
víctimes i els nois aprofitaven 
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E l Parlament de Catalu-
nya aprovarà la setma-
na vinent la Vegueria 

Penedès, que separa definitiva-
ment la major part de l’Anoia 
de la Catalunya Central i la 
inclou en la nova vegueria, al 
costat de l’Alt i Baix Penedès 
i el Garraf. La modificació de 
la Llei de Vegueries (que tam-
bé incorpora la comarca del 
Moianès, creada recentment) 
suposa l’assoliment total del 
projecte que va iniciar-se fa 
quasi fa més d’una dècada des 
de la societat civil, i sobretot la 
Plataforma per una Vegueria 
Pròpia (PVP). L’any 2006 ja es 
va aprovar l’àmbit de planifica-
ció territorial del Penedès, en el 
que ja estava inclosa l’Anoia.
Aquesta setmana, en roda 
de premsa, la PVP donava a 
conèixer la notícia. “Tot i que 
l’anunci oficial de l’ordre del 
dia del plenari de la setmana 
que ve no sortirà fins aquest 
divendres, ja es pot afirmar 
que en el plenari dels propers 
dimecres 8 i dijous 9 figurarà a 
l’ordre del dia l’aprovació de la 
Proposició de llei d’adaptació 
de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca 
del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès”.
El retard en l’aprovació del 
pressupost de la Generalitat per 
aquest any ha afavorit l’alleu-
geriment d’altres tràmits, com 
el de la modificació del mapa 
de vegueries, quelcom que des 
de la PVP cataloguen com a 
“fet històric, ja que després de 
més de dotze anys d’esforços 
l’objectiu serà acomplert. Cal, 
que tots ens en felicitem”. 
La plataforma explica que els 
darrers tràmits d’aquesta pro-
posició de llei “s’han fet en un 
temps relativament breu, i des-
prés del treball de la ponència 
i la presa o no en consideració 
de diverses esmenes, aquesta 
setmana s’ha presentat el text 
a la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i 
Habitatge que és qui li ha de 

El Parlament de Catalunya aprovarà la setmana 
vinent la Vegueria Penedès

donar el vistiplau per anar al 
Ple”. La creació de la Vegueria 
Penedès ha rebut el suport de 
JxSí, PSC, CSQP i CUP, i que 
sumen 99 dels 135 escons de 
la Cambra. Ciudadans i el PP 
-malgrat que aquest darrer 
partit sempre hi havia donat 
suport- s’hi oposen.

Proposta preliminar del Pla 
Territorial del Penedès
En la mateixa roda de premsa 
es va donar a conèixer que el 
Grup de treball encarregat del 
Pla Territorial del Penedès (en 
el que hi figuren el president 
del Consell Comarcal Xavi-
er Boquete i el vicepresident 
Santi Broch, a més de tècnics) 
ha completat la redacció del 
document de Proposta preli-
minar, que properament serà 
presentat en públic. 
El Pla Territorial del Pene-
dès vindrà a ser el “POUM” 
de tot aquest territori. Fins 
ara, l’Anoia era dins del Pla 
Territorial de les Comarques 
Centrals, que abandona, a ex-
cepció dels municipis de l’Alta 
Anoia, que van decidir no en-
trar al Penedès.
El Pla Territorial “és un text 
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Així serà el nou mapa territorial a partir de la setmana vinent.

Dimarts, a l’Ateneu, 
conversa amb el 
periodista esportiu 
Emilio Pèrez de Rozas

El món a Igualada, associació 
que té com a objectiu identifi-
car aquelles persones que fan 
del món el seu hàbitat natural 
en diferents àmbits (cultura, 
esports, medicina, cultura, li-
teratura, etc.) convoca la pri-
mera sessió amb el periodista 
esportiu Emilio Pérez de Ro-
zas, el dimarts 7 de febrer a les 
20 h a la sala de socis de l’Ate-
neu Igualadí.
Periodista del diario Esport i 
d’El Periòdico de Catalunya 
des de la seva fundació. Col·la-
borador assidu dels més pres-
tigiosos mitjans de comunica-
ció mundials com el MotoGP.
Presentarà l’acte,  Jaume Ro-
dríguez Enrich, president de 
l’associació El món a Iguala-
da, entitat adherida a l’Ateneu 
Igualadí.  

Fomento respon per 
carta a un igualadí 
interessat en quines mi-
llores pensa fer a l’A-2

El Ministerio de Fomento ha 
respòs per carta a l’igualadí 
Galo Ball Ratés, qui es va inte-
ressar per conèixer quines mi-
llores pensa fer el govern espa-
nyol a l’autovia A-2 al seu pas 
per Igualada.
A la carta, del desembre, Fo-
mento informa que actualment 
s’estan fent obres de reasfaltat 
entre els kms. 530 i 576. També 
que existeix en “fase d’apro-
vació” un projecte  de reorde-
nació d’accessos, que preveu 
millores als de les sortides 550 
i 555, així com futures millores 
de la mitjana de l’autovia, entre 
Òdena i Esparreguera.

que mostra, a partir de l’estat 
actual dels treballs, l’estruc-
tura final a completar i els 
continguts a desenvolupar. 
Planteja un seguit d’escenaris 
demogràfics i econòmics amb 
un horitzó temporal del 2031. 
Es tracta de població, ocupa-
ció, atur i habitatge, a partir 
dels quals estableix uns prin-
cipis rectors pel que fa al tres 
sistemes territorials bàsics: 
espais oberts, assentaments, 
i infraestructures de mobi-
litat i transport. I tot plegat 

acompanyat d’un completís-
sim nombre de dades i d’una 
cartografia física i temàtica 
exhaustiva”, expliquen des de 
la PVP. 
Posteriorment, es faran les 
fases d’exposició pública, es-
menes, nova redacció i nova 
exposició pública, i finalment 
resolució favorable del Conse-
ller de Territori  i Sostenibili-
tat i aprovació pel Govern de 
la Generalitat, que podria fer-
se aquest mateix any o inicis 
del 2018.

L’assoliment de la Vegueria Penedès ha estat un triomf de la societat civil.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

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

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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El que va ser impulsor 
del Pla Director de la 

Conca i de molts altres 
plans territorials, Oriol 
Nel.lo, va posar damunt 

la taula la necessitat 
que darrere dels mapes 

hi hagi projectes

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts de Diàlegs de 
l’Ateneu Igualadí va 
celebrar la seva sessió 

del gener a l’entorn de la pre-
gunta “On va Igualada en el 
nou mapa de Catalunya?”, en 
referència a Catalunya Central, 
Penedès o Barcelona. Per a cen-
trar el tema, va prendre-hi part 
el Doctor en Geografia Oriol 
Nel·lo, qui va identificar cada 
una de les tres opcions. Nel.lo 
va ser també secretari de pla-
nificació territorial del govern 
tripartit de Pasqual Maragall, i 
va esdevenir molt polèmic aquí 
arran de la redacció del  Pla Di-
rector de la Conca d’Òdena.

Debat pel Mapa 
o pel Contingut
Una vegada feta l’exposició de 
cada opció, Nel·lo va concre-
tar que “per veure què li con-
vé a Igualada, essencialment, 
caldria respondre el per què 
voldria cada una d’aquestes ve-
gueries. Em fa la impressió que 
massa sovint s’ha començat el 
debat pel mapa i no tant pel 
contingut. Què vol posar Igua-
lada dins el continent? Cada 
una de les seves estratègies té els 
seus avantatges i inconvenients 
però el més important és saber: 
Què ha de ser Igualada? Què ha 
de ser la Conca d’Òdena? Què 
ha de ser l’Anoia? I en funció 
d’això estarà en millors condi-
cions de respondre on anar”. El 
Doctor en Geografia va afegir 
que “la resposta del mapa és 
una identitat de defensa i cal 
passar a una identitat de pro-
jecte. I en funció d’això saber 
amb qui li convé, a la ciutat i a 
la comarca, aliar-se i en quins 
àmbits”. També va apuntar que 

Dimarts de Diàlegs debat les opcions territorials de l’Anoia 
i destaca la manca de capitalitat d’Igualada a la pròpia comarca

“es pot jugar als tres àmbits  a 
la vegada i que la ciutat esta-
bleixi diveres relacions tot fun-
cionant en xarxa depenent dels 
interessos que vulgui defensar 
en cada una d’ells. Però per fer 
això encara és més important 
tenir, primer, un projecte”.
A partir d’aquesta introducció 
es va passar a analitzar el tema 
en clau local amb visions que 
defensen una unió amb Barce-
lona per les relacions que ja hi 
ha ara, amb la Catalunya Cen-
tral per la similitud en políti-
ques i estratègies que Igualada 
pot tenir amb Manresa i Vic, i 
amb el Penedès per l’oportu-
nitat que representa. També 
es va preguntar si l’opció del 
Penedès és fruit d’una opció 
antimanresana o antibarcelo-
nina, es va anomenar que pot-
ser la ciutat té pocs interessos 
comuns amb el Penedès i es va 
parlar de que a la Catalunya 
Central Igualada no ha pogut 
tenir delegacions. Tot i així, 
es va posar de relleu que tenir 

delegacions o no, no hauria de 
ser el punt central per decidir 
on anar, sinó que cal fer-ho en 
funció de quins territoris seri-
en millors per desplegar políti-
ques conjuntes de planificació 
territorial, activitat econòmica 
o infraestructures, per exem-
ple.
Des del nord de la comarca ja 
van avisar de que si Igualada 
surt de la Catalunya Central, el 
nord de l’Anoia farà el seu camí 
com a comarca Alta Segarra i 
consideren que amb l’opció de 
pertànyer al Penedès Igualada 
quedaria despenjada. D’altra 

banda, es va recordar que els 
ajuntaments de la comarca, 
excepte els del nord, s’han pro-
nunciat a favor del Penedès 
i que, per tant, és on està ara 
la comarca i que aquesta és la 
ubicació. Tot i així, des dels 
partidaris del Penedès, es va 
denunciar que els polítics que 
s’hi han mostrat a favor són els 
mateixos que després no estan 
assistint a les reunions de pla-
nificació de l’àmbit on sí que 
hi ha representants de l’Alt, el 
Baix Penedès i el Garraf.
D’altra banda, durant la sessió 
també es va parlar de la inexis-
tència d’un sentiment d’iden-
titat anoienca i que Igualada 
no ha sabut mai fer de capital 
ni aglutinar el territori, tant el 
del nord com el del sud. La ne-
cessitat d’unir la Conca d’Òde-
na per crear una ciutat de més 
habitants i, per tant, més pes, 
també va sortir diveres vegades 
durant la sessió. Tot i el debat, 
es va dir que cal ser conscients 
que la Llei de Vegueries de Ca-

talunya està suspesa pel TC i, 
per tant, no es pot desplegar, ja 
que considera que les vegueri-
es es poden desenvolupar si ho 
fan sense substituir les provín-
cies.

Tres anys de DdD
Amb la sessió d’aquest mes 
de gener, DdD compleix tres 
anys i per això es va aprofitar 
l’efemèride per brindar amb 
una copa de cava. L’equip de 
DdD el formen Jordi Cuadras, 
Mireia Claret, Anna Carretero 
i compta amb la col·laboració 
de Ricard Espelt i Quim Mun-
tané. Durant aquests tres anys 
hi han participat 27 ponents 
que són els que introdueixen 
la sessió des d’una mirada ex-
terna, 141 convidats a la “Fila 
0” que fan l’anàlisi del tema en 
clau local i 2.300 persones de 
públic.
L’obertura del quart any de 
DdD arriba amb la novetat que 
Finques Rambles dóna suport 
a la iniciativa.  

Oriol Nel.lo, en el moment de la seva exposició a l’Ateneu Igualadí.
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E l Rec.015 ja té dates, 
serà del dimecres 10 
al dissabte 13 de maig. 

Aquesta serà la setzena edició 
d’aquest experiment de retail 
que combina la venda radical 
d’estocs en un ambient indus-

El Rec.0 d’estiu serà del 10 al 13 de maig

trial, acompanyada d’esdeve-
niments culturals amb el Rec 
Music Festival,  gastronomia 
amb el Rec Steet Food, a més 
de diversos happenings de 
grans marques. 
Rec.0 Experimental Stores, 
la concentració més gran de 
vendes especials de marques i 
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Un 70% dels visitants del Rec.0 d’hivern va ser de fora de l’Anoia. A la foto, la passada edició. Foto: Marc Vila.

Dijous, xerrada de 
Càritas sobre el valor 
del voluntariat

Càritas Arxiprestal Anoia-Se-
garra organitza un acte públic 
pel proper dia 9 de febrer, una 
xerrada-taller amb el títol “El 
valor del voluntariat avui”, que 
anirà a càrrec de Jaume Cas-
sassas, de l’Escola de Formació 
del Voluntariat de Càritas Di-
ocesana de Barcelona. Serà de 
6 a 8 del vespre a l’Espai Cívic 
Centre (carrer Trinitat, 12).

Taller gratuït, dimarts 
vinent, sobre 
astronomia i l’univers

El proper dimarts, 7 de febrer, 
de 19 a 20.30 h, al Casal del 
Passeig, de la Generalitat de 
Catalunya, inicien un taller 
d’astronomia per conèixer 
quines constel·lacions hi ha en 
l’univers, saber els seus noms 
i identificar-les en el cel, tam-
bé conèixer la història que hi 
ha darrera dels descobriments 
dels cossos  celestes. El taller és 
gratuït.

Recullen 370 signatures 
contra la instal·lació 
d’uns contenidors a 
l’avinguda Europa

Un grup de veïns, restaura-
dors i comerciants de l’avin-
guda Europa de les Comes, 
concretament entre els núme-
ros 1 i 10, han recollit fins al 
moment un total de 370 sig-
natures contra la instal·lació 
unilateral d’uns contenidors 
d’escombraries just en un in-
dret on consideren que perju-
diquen els negocis de l’entorn 
per eliminar places d’aparca-
ment. 
Un dels promotors de la reco-
llida ha explicat a La Veu que 
“es tracta de sis contenidors 
que estaven col·locats en un 
lloc on no molestaven ningú, 
i, de la nit al dia, ens els van 
posar davant mateix dels ne-
gocis. Vam trucar a l’Ajun-
tament, va venir un tècnic, li 
va semblar que efectivament 
es podien moure, però es veu 
que al regidor no li va agra-
dar, sense donar-nos cap raó. 
Aquesta és la gota que vessa 
el vas de la nostra paciència, 
perquè també hi ha proble-
mes quan plou, els embornals 
no engoleixen l’aigua i és un 
desastre”. El propietari d’un 
conegut restaurant explica 
que “a les Comes no es fa ab-
solutament res, només ens 
cobren els impostos, tot està 
deixadíssim”.

dissenyadors de moda que es 
fa al sud d’Europa, s’ha conso-
lidat amb set anys com un nou 
format de retail atractiu i in-
novador per a les marques i els 
consumidors. El que va néixer 
com un experiment per donar 
a conèixer un vell barri ame-
naçat s’ha convertit en un gran  

esdeveniment que va rebre, en 
la passada edició d’hivern, més 
de 120.000 visitants, el 70% de 
fora de la comarca de l’Anoia i 
on es van transformar uns 50 
espais en pop up stores, amb 80 
marques venent els seus estocs, 
entre dissenyadors alternatius i 
marques consolidades. 
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L a Sindicatura de Greu-
gues de Catalunya, que 
encapçala Rafael Ribó, 

va fer l’any 2016 un total de 
263 actuacions a l’Anoia, amb 
127 queixes i 136 consultes. 
Així es després de l’Informe al 
Parlament 2016 del Síndic de 
Greuges de Catalunya, lliurat 
aquesta setmana al Parlament. 
Entre les queixes la majoria 
(42) són per polítiques territo-
rials, sobretot les relacionades 
amb medi ambient, i continu-
en les polítiques socials (40), 
especialment de salut, educació 
i recerca i infància i adolescèn-
cia. Tambés destaquen 24 quei-
xes a l’administració pública i 
tributs, i 17 relacionades amb 
el consum. Les dades són molt 
similars en l’àmbit de les con-
sultes. No es va fer cap actuació 
d’ofici, quelcom que sí que va 
succeir en d’altres comarques. 
Per municipis, a Igualada es 
van gestionar un total de 99 

El Síndic de Greuges va fer 263 actuacions 
a l’Anoia durant l’any 2016

actuacions, per 47 de Piera, 
21 de Masquefa, i 15 de Vi-
lanova i Montbui, entre els 
que més. Un total de 12 mu-
nicipis no van registrar cap 
queixa o consulta al Síndic 
de Greuges. 

ACTUACIONS DEL SÍNDIC A L’ANOIA, PER MATÈRIES

Aquest organisme es va des-
plaçar en dues ocasions a 
l’Anoia, el gener a Igualada, 
on es van registrar 29 acci-
ons (20 queixes i 9 consul-
tes), i a Santa Margarida de 
Montbui, l’octubre, amb 11 

accions (4 queixes i 7 consul-
tes).
A tot el país, el Síndic va re-
gistrar 20.650 accions, un to-
tal de 10.013 queixes i 10.356 
consultes, i 281 actuacions 
que van ser d’ofici.
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Organitza:

Amb el suport: 

Patrocina: Col·labora: 

Empresarial de l’Anoia

Programa

• Inici i presentació de la situació 
econòmica i empresarial de l’Anoia

• L'experiència dels empresaris en el 
Fòrum UEA

• Conclusions i propostes dels empresaris

• Punt de vista a càrrec d'Antoni Bassas

• Cloenda de l'acte

• Copa de cava

Dijous 9 de febrer de 2017
Hora: 18.30h
Teatre Municipal l'Ateneu
c/ Sant Pau, 9 d'Igualada

Per primera vegada a la comarca 
es celebrarà el Fòrum Empresarial 
UEA, un acte on coneixerem la 
realitat empresarial i econòmica 
de l'Anoia, amb els seus punts 
forts i febles, i on manifestarem 
els reptes de futur i el pla d'acció 
o full de ruta a seguir. Tot des de 
la visió dels empresaris, amb els 
empresaris i pels empresaris.

T'esperem!
Blai Paco, president de la UEA

Informació i reserva
Tel. 93 805 22 92
uea@uea.cat
www.uea.cat
 
Aforament limitat
Data límit d’inscripció: 
8 de febrer de 2017
 
Acte obert a tothom prèvia 
confirmació d'assistència
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L ’Ajuntament crea 
aquest 2017 un nou 
ens enfocat a facilitar 

la participació dels infants en·
tre 9 i 12 anys, de manera que 
puguin fer sentir la seva veu i 
incidir en les polítiques muni·
cipals que els afectin. La cons·
titució del nou Consell Muni·
cipal dels Infants es va aprovar 
en la darrera sessió plenària 
del mes de gener i, aquest di·
mecres, n’ha donat més detalls 
la regidora d’Ensenyament i 
Joventut, Patrícia Illa. 
Tal i com ha explicat, l’Ajunta·
ment, seguint allò que especi·
fiquen l’Article 12 de la Con·
venció dels Drets dels Infants 

L’Ajuntament busca la participació dels joves amb 
la creació del Consell Municipal dels Infants

de la UNICEF i la Llei 14/2010 
dels Drets i la Participació de 
la Infància i l’Adolescència, 
vol “donar veu a aquest col·
lectiu i recollir les seves ne·
cessitats amb un consell con·
sultiu que generi un nou espai 
d’aprenentatge, creixement 
i diàleg permanent entre el 
consistori i aquells ciutadans 
que definiran el futur del mu·
nicipi”. L’Ajuntament d’Igua·
lada, doncs, vol obrir als més 
joves una via d’oportunitats 
de participació en la vida mu·
nicipal i una eina per exposar 
aquelles propostes i idees que 
considerin que han de millo·
rar la seva vida a la ciutat.  
Les funcions del Consell pas·
saran per, entre altres, establir 
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Un grup de nens, jugant al Saló de la Infància d’aquestes passades festes.

El programa de 
coeducació de la 
Mancomunitat de la 
Conca arribarà a una 
vintena d’escoles

un mecanisme estable de par·
ticipació que acosti els infants 
als valors de la cultura cívica, 
promoure un escenari educa·
tiu i participatiu que els con·
verteixi en subjectes actius de 
la ciutat i els permeti debatre 
sobre els temes que consi·
derin rellevants,  desenvolu·
par una major sensibilitat i 
implicació amb el seu entorn, 
estimular una millor convi·
vència entre generacions, do·
nar a conèixer els drets i deu·
res dels infants a la comunitat 
i aconseguir que les persones 
adultes reconeguin els drets 
de la infància i valorin la seva 
opinió. 
En Consell Municipal dels In·
fants estarà presidit per l’al·

calde, en serà vicepresident el 
regidor delegat de la matèria 
d’Infància i en formaran part 
també els regidors responsa·
bles d’Urbanisme, Joventut, 
Participació i Ensenyament, 
un regidor de cada grup mu·
nicipal i, especialment, dos 
infants representants de cada 
centre educatiu de Primària 
de la ciutat. Concretament, 
un alumne de 5è i un de 6è, 
vetllant sempre la paritat en 
la composició de l’ens, que 
seran escollits de manera de·
mocràtica en cada escola. El 
Consell es convocarà en dues 
ocasions al llarg de cada curs 
escolar i les reunions se cele·
braran preferiblement al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament. 
  
 

El Saló de la Infància va rebre 14.500 visitants, 
i es mantindrà a l’Escorxador, amb més espai

En el marc de la mateixa 
compareixença de premsa, 
la regidora de Joventut ha 
valorat la 33a edició del Saló 
de la Infància d’Igualada, 
que es va celebrar entre el 27 
de desembre de 2016 i el 4 
de gener de 2017.  
 
De Cal Carner 
a l’Escorxador
En aquesta ocasió, l’escena·
ri va deixar de ser el recin·
te privat de Cal Carner per 
traslladar·se a l’espai muni·
cipal de l’antic Escorxador. 
Segons Illa, el govern de la 
ciutat “valora positivament 
aquesta edició, tot i que som 
conscients que cal acabar 

d’adaptar el Saló al seu nou 
escenari; per això ja treballem 
de cara a l’any vinent, per a 
fer·lo millor i més atractiu 
i per lligar de la manera més 
adequada els espais i les activi·
tats amb els públics assistents 
i les seves preferències”. La 
prioritat, segons ha afirmat, 
és seguir celebrant l’esdeve·
niment en espais municipals i 
s’estudia, fins i tot, la possibi·
litat d’oferir activitats del Saló 
en indrets més enllà de l’Es·
corxador. 
 
Menys visites 
que l’any passat
Durant els dies que va obrir, 
el Saló de la Infància va rebre 

gairebé 14.500 visitants. Pel 
que fa a les últimes edicions, el 
2011 i el 2012, amb quatre dies 
de durada, va congregar 8.000 
i 10.000 participants respec·
tivament. El 2013, recuperant 
la tradicional durada de vuit 
dies, es van superar les 17.000 
persones, el 2014 els visitants 
van ser 16.000 i, l’any passat, 
van tornar a ser 17.000. Ha 
tingut un cost aproximat de 
205.000 euros, veient·se incre·
mentant sobretot per la neces·
sitat d’instal·lar i climatitzar 
carpes de grans dimensions al 
pati exterior. 
Aquest concepte, ha afegit Illa, 
previsiblement es reduirà en 
la propera edició, perquè amb 

l’imminent trasllat de la Bri·
gada Municipal de l’Escorxa·
dor a Les Comes aquest edifici 
disposarà de més espai al seu 
interior per acollir activitats i 
esdeveniments. L’Escorxador 
acull altres esdeveniments al 
llarg de l’any, com la fira BS·
TIM. 
La celebració va suposar la 
contractació d’una directora, 
6 coordinadors i 81 monitors. 
Hi van col·laborar 25 entitats 
i 21 empreses i es van celebrar 
més de 30 activitats fixes, a 
banda dels espectacles puntu·
als. La regidora de Joventut ha 
agraït a tots ells la seva con·
tribució al bon desenvolupa·
ment de la cita.  

El programa coeducatiu de la 
Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena (MICOD) 
ha arribat a deu centres educa·
tius aquest mes de gener. La 
coeducació és un dels objectius 
principals del Pla d’Igualtat de 
Gènere de la Mancomunitat, i 
pretén consolidar i incorporar 
la perspectiva de gènere en tots 
els àmbits educatius reglats i 
no reglats dels cinc municipis 
d’aquest àmbit territorial.  
Hi ha una clara percepció de la 
desigualtat de gènere com un 
problema social i cultural que 
requereix mesures transversals 
i d’una major implicació de 
tota la comunitat educativa. 
L’àmbit educatiu és percebut 
com un dels més idonis per 
propiciar canvis i transforma·
cions en les relacions de gène·
re, a partir del treball amb les 
futures generacions. 
Només aquest mes de gener, 
les propostes que han arribat 
als centres, que en el cas de pri·
mària treballen els estereotips 
de gènere, la coresponsabilitat, 
les relacions igualitàries, contes 
que trenquen amb les històries 
tradicionals sexistes, la publici·
tat que discrimina per raó de 
gènere, o el feminismes, han 
estat diverses. 
S’hi han adherit les escoles 
Gabriel Castellà, Jesús Maria, 
Montbou, Castell d’Òdena, 
Maria Borés i Pompeu Fabra. 
Pel que fa a secundària les pro·
postes treballades aquest mes 
de gener s’han enfocat a pre·
venció del ciberassetjament, a 
desmitificar l’amor romàntic 
i plantejar formes de relació 
des de la diversitat, la identifi·
cació del masclisme a la tele·
visió sobretot a la publicitat i 
també l’acceptació de la prò·
pia identitat trencant amb els 
valors estereotipats de la soci·
etat i els models tradicionals i 
heteronormatius. Les sessions 
s’han desenvolupat al Monal·
co, a l’Escola Anoia a l’Institut 
Montbui i al Milà i Fontanals. 
Els propers mesos es treballa·
ran altres temes com la diver·
sitat sexual, noves referències 
de masculinitat trencant amb 
les idees de la masculinitat 
normativa, gelosia i violència, 
sexualitat i prevenció de relaci·
ons conflictives entre joves. 
El Programa coeducatiu 
2016/17 preveu més de cent 
tallers i acabarà arribant aquest 
curs a 21 centres educatius de 
primària i secundària.
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A igua de Rigat, proveï-
dora de serveis vincu-
lats al cicle integral de 

l’aigua que opera a la comarca 
de l’Anoia des de l’any 1921, 
oferirà als seus clients un siste-
ma capdavanter a tot Catalu-
nya de pagament d’una quota 
fixa, la qual cosa suposa un 
important avantatge per a les 
famílies, que d’aquesta mane-
ra sabran quan han de pagar 
cada mes, independentment 
del consum realitzat.  
Es tracta d’una nova moda-
litat de pagament per la que 
cada mes l’usuari abona una 
quantitat fixa en concepte 
d’aigua i passats 12 mesos, la 
regularitza. D’aquesta mane-
ra, les famílies poden fer una 
millor planificació i distribuir 
les seves depeses habituals de 
manera uniforme. 
El sistema no suposa cap can-
vi en les condicions del con-
tracte. Els comptadors se se-
gueixen llegint i es continua 
facturant amb la mateixa pe-
riodicitat que cada titular té 

Aigua de Rigat instaura la “tarifa plana” en el seu rebut

assignada. Les factures s’envi-
en amb la mateixa freqüència 
i amb la informació real de la 
despesa. L’únic que canvia és 
la quantitat que es paga, ja que 
es distribueix per mesos amb 
una quota  plana. 
La modalitat es pot sol·licitar 
i donar de baixa en qualsevol 
moment i sense despeses afe-
gides. Únicament cal tenir un 
contracte en vigor amb una 
antiguitat superior a un any, 
i tenir el pagament del rebut 
domiciliat.  Al donar-se d’alta 
al nou sistema, Aigua de Rigat 
proposa a l’usuari una quo-
ta mensual a pagar basada en 
l’històric del consum real de 
l’usuari. 
En el moment de l’activació, a 
més, es pot triar el dia del mes 
a partir del qual es vol rebre el 
càrrec bancari. 
Al cap de l’any, es regularitza 
l’import abonat. Si s’ha pagat 
més del consum real, Aigua de 
Rigat retornarà a l’usuari la 
quantitat cobrada de més. En 
cas contrari, el client pagarà 
la diferència que, segons qui-
na sigui la quantitat, es podrà 
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La principal empresa proveïdora de l’aigua a l’Anoia  ajudarà a controlar la despesa.

fraccionar automàticament en 
tres mesos. 
Per a més informació es pot 
consultar la pàgina web d’Ai-
gua de Rigat. La sol·licitud 
d’alta al nou sistema de pa-
gament es pot fer  a l’oficina 
virtual de l’empresa, al centre 
d’atenció telefònica o a la prò-
pia oficina de la companyia 

 
80 anys a l’Anoia
Aigua de Rigat és una compa-
nyia de serveis vinculats al ci-
cle integral de l’aigua que ope-
ra a la comarca de l’Anoia des 
de l’any 1921. Des de fa mes 
de 80 anys els professionals 
de la companyia compartim 
el mateix compromís i la res-

ponsabilitat de garantir en tot 
moment el subministrament 
d’aigua de màxima qualitat 
amb el mínim impacte ambi-
ental. En aquests moments la 
companyia assumeix la gestió 
dels municipis d’Igualada, La 
Pobla de Claramunt, Vilanova 
del Camí, La Torre de Clara-
munt,  d’Òdena i Copons. 

CONTACTEU

PER A VISITES 

PERSONALITZADES JORNADA DE PORTES OBERTES:
19 DE FEBRER DE 10.30 A 13.30H

Llar d’infants Infantil Primària ESO
ANGLÈS
PENSEM-HI
SAFATES D’EXPERIMENTACIÓ
PSICOMOTRICITAT
JOC HEURÍSTIC
PANERA DELS TRESORS
TAULA DE LLUM
TAULES SENSORIALS

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA
FEAC
HORTS URBANS
TREBALL PER PROJECTES
NUMICON
ENTORN TECNOLÒGIC NINUS

APADRINAMENT LECTOR
SCIENCE LAB
EMPRENEDORIA
SONAESCOLA
VISUAL I PLÀSTICA EN ANGLÈS

AUXILIARS DE CONVERSA
APRENENTATGE PER SERVEI
VOLUNTARIAT
CONVIVÈNCIES D’APROFUNDIMENT
ESTADES A L’ESTRANGER
2a LLENGUA ESTRANGERA

Deixa’ns créixeramb tu!
QUALITAT EDUCATIVA · ESCOLA CRISTIANA · EDUCACIÓ INTEGRAL · EDUCACIÓ EN EL LLEURE

PROJECTE DE QUALITAT · ESCOLA VERDA · FEAC · SOLIDARITAT · SETMANA DE LA CIÈNCIA · TUTORIES PERSONALITZADES · PROJECTE DE MEDIACIÓ · CREATIVITAT ARTÍSTICA ·  ATENCIÓ ALTES CAPACITATS
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E l passat dimarts, 24 de 
gener, caminants igua-
ladins van participar, 

a Santpedor, en la segona cita 
del cicle 2016/17 de passeja-
des per a la gent gran de la 
Diputació de Barcelona, que 
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Entre els dies 1 i 28 de febrer 
l’Ajuntament d’Igualada obre 
el termini per a sol·licitar una 
reducció en la taxa de recolli-
da d’escombraries. 
S’hi poden acollir aquelles 
persones majors de 65 anys 
o pensionistes per raó de ju-
bilació, viduïtat, invalidesa o 
beneficiaris d’una Pensió No 
Contributiva (PNC), que no 
siguin propietaris d’altres béns 
immobles més enllà de l’ha-
bitatge i el pàrquing vinculat 
per al qual volen demanar la 
bonificació. Totes les persones 
empadronades en aquest do-
micili hauran de complir els 
requisits demanats, a excep-
ció d’aquells que siguin fills o 
menors de 16 anys. Es poden 
sol·licitar bonificacions del 
99% de la taxa o del 50%, en 
funció de diferents requisits 
econòmics. 
Els interessats podran con-
sultar la informació relativa 
al web tramits.igualada.cat i 
hauran de presentar la seva 
sol·licitud a l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana (OAC), a la 
Plaça de l’Ajuntament, 1, de 
dilluns a dijous de 8 a 18h i els 
divendres de 8 a 14h.  

David Raya, quart per l’esquerra, amb els membres de la junta de Jove Cambra Igualada 2017.

Aquest mes es poden 
demanar reduccions en 
la taxa d’escombraries 
per a pensionistes

El passat dijous 26 de gener es 
va celebrar, al Campus Motor 
de l’Anoia, la Taula Comarcal 
de Joventut dirigida a regidors 
i tècnics de joventut de la co-
marca. Hi era Marta Vilalta, 
Directora General de Joven-
tut, Gemma Fabrés, Conse-
llera de Joventut del Consell 
Comarcal, i Xavier Pérez, vice-
president de l’àrea de Serveis 
Personals. 
A la reunió es va parlar del 
nou Pla d’Actuació Territo-
rial de Joventut de Catalunya 
(PATJ) i es va fer recordatori 
de les necessitats manifestades 
l’any 2013 i es van contrastar 
amb les actuacions dutes a 
terme pel Servei Comarcal de 
Joventut durant aquests anys 
per tal de cobrir-les i tenint 
en compte les prioritats que es 
van marcar. Els regidors de la 
comarca van tornar a establir 
prioritats d’actuació per als 
propers anys que es tindran 
presents a l’hora de redactar 
el nou PATJ i s’inclouran en el 
Pla Comarcal de Joventut.  

Regidors de joventut 
es troben al Campus 
Motor en una trobada 
comarcal

Nova caminada de la gent gran, a Santpedor
compta amb la col·laboració 
del departament d’Esports 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
entre altres. Van arrencar al 
pavelló municipal de Santpe-
dor fins arribar a l’ermita de 
Sant Anna, construïda entre 
1761 i 1769. Van poder visi-
tar l’església barroca per des-

prés continuar la marxa en 
direcció als Aiguamolls de la 
Bòbila, gaudint d’unes espec-
taculars vistes de la serralada 
de Montserrat. Un cop fina-
litzada la visita dels aigua-
molls, van deixar les pistes 
de terra per entrar dins del 
poble. Van realitzar un petit 

recorregut pel casc antic me-
dieval fins arribar a la sala de 
Cal Llovet on van finalitzar 
la caminada, van dinar i van 
gaudir d’una actuació del 
grup local de playback de la 
gent gran. La propera passe-
jada tindrà lloc a Igualada el 
proper 15 de febrer.
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E l passat dissabte dia 28 
de gener es va realitzar 
a l’assemblea de traspàs 

de la Jove Cambra Internacio-
nal d’Igualada deixant així Es-
ther Sabater la presidència i el 
seu relleu al David Raya com 
a president 2017 de l’entitat a 
Igualada.
La nova junta està composta 
per David Raya com a presi-
dent, l’Albert albereda com a 
vicepresident d’emprenedo-
ria, Rebeca Alamo com a as-
sessora legal, Encarnació Sen-
serrich com a vicepresidenta 
de comunitat,  Esther sabater 
com past presidenta, Míriam 
València com a tresorera, Xa-
vier Morros com a Secretari i 
Anna Vilarrubias com a Vice-
presidenta internacional. 

David Raya, nou president de Jove Cambra Igualada

El tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, amb l’igualadí Jordi Camins
Dilluns dia 30 de gener, en 
un acte presidit pels Con-
sellers de Relacions Institu-
cionals i de Medi Ambient i 
Sostenibilitat Raül Romeva i 
Josep Rull respectivament, i 
amb assistència de diputats 
de tots els grups parlamenta-

ris,  es va presentar al Palau de 
la Generalitat el “Tercer Infor-
me sobre el Canvi Climàtic a 
Catalunya” (TICCC). El TIC-
CC està impulsat pel Consell 
Assessor per al Desenvolu-
pament Sostenible (CADS), 
l’Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic, el Servei Meteoro-
lògic de Catalunya i l’Institut 
d’Estudis Catalans, amb la col-
laboració del Grup d’Experts 
en Canvi Climàtic de Catalu-
nya (GECCC), del que forma 
part l’observador glaciòleg 
igualadí Jordi Camins.

L’informe analitza l’estat del 
clima i la seva evolució recent 
i futura a Catalunya, tant des 
del punt de vista de les seves 
bases científiques com en re-
lació als diversos subsistemes 
naturals i sectors socioeco-
nòmics. 
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L ’Ajuntament  treballa 
per posar en funciona-
ment aquest any 2017 

un mínim de dues noves zo-
nes blanques que suposaran 
la creació d’aproximadament 
260 noves places d’estaciona-
ment gratuït en dos punt de la 
ciutat que presenten mancan-
ces en aquest aspecte, com són 
el Tanatori i el complex espor-
tiu de Les Comes. 
El tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, Jordi Pont, ha deta-
llat aquest dimecres el punt 
en què es troben aquests dos 
projectes i ha avançat que, 
paral·lelament, es treballa per 
concretar noves ubicacions. 
Ha recordat que aquesta inici-
ativa va néixer l’any 2012, se-
guint la voluntat de donar una 
utilitat als solars desocupats i, 
al mateix temps, oferir alter-
natives d’aparcament a prop 
de zones amb gran demanda, 
com poden ser els centres es-
colars, el mercat municipal o 
les zones comercials, tant del 
centre com de la zona nord.  

800 places d’aparcament
Actualment, l’Ajuntament 
ofereix més de 800 places gra-
tuïtes en les dues zones blan-
ques properes al Mercat de La 
Masuca, i en les de l’Avingu-
da Balmes, la Ronda del Rec, 
el carrer Comarca, el carrer 
Piera, el carrer Sant Martí de 
Tous, el carrer de la Coral La 
Llàntia i l’escola Dolors Martí.  
Actualment el complex es-
portiu de Les Comes disposa 
d’unes 430 places d’estacio-
nament, distribuïdes entre el 
carrer Guixeres, el carrer Car-
les Riba i l’interior del recinte 
del camp de futbol. L’Ajunta-

S’obriran dues noves zones de pàrquing gratuït a la 
piscina de les Comes i al costat del Tanatori
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El Consell Municipal d’Acces-
sibilitat d’Igualada  ha elaborat 
un comunicat en el que fa una 
crida al “civisme i respecte” da-
vant la proliferació de falsifica-
cions de carnets de discapacitat 
que permeten aparcar a les zo-
nes especials.
El Consell ha celebrat ja dues 
sessions, amb un bon nivell de 
participació i de compromís, 
aportant-se diverses propostes 
que milloren l’accessibilitat. 
També que es treballa coor-
dinadament per actuacions 
concretes, com ha estat la ins-
tal·lació dels polsadors sema-
fòrics al voltant de l’Hospital, 
les plataformes de les parades 
d’autobús, etc. 
En ambdós consells, es va abor-
dar també la qüestió del mal ús 
de la targeta d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, 
així com l’incivisme d’alguns 
conductors que aparquen en 
zones reservades o en l’espai de 
les parades d’autobús o en les 
rampes dels passos de vianants. 
És per aquest motiu que es vol 
fer “una crida a respectar els es-
pais reservats que estan repar-
tits per tota la ciutat. Si com-
parem Igualada amb d’altres 
municipis, el nombre d’espais 
reservats està molt per sobre de 
la mitjana però si no es respec-
ten, el resultat per als veritables 
usuaris no són satisfactoris”. La 
crida del Consell també s’adre-
ça a les persones a qui se’ls ha 
atorgat la targeta “perquè en 
facin un bon ús; evitant fer-ne 
còpies, o deixar-les a persones 
que no tenen cap dret d’ús, així 
com a retornar-les a l’adminis-
tració per part dels familiars 
propers una vegada ja no s’hagi 
d’utilitzar més”.  

Es farà una nova zona d’aparcament gratuït al costat de la piscina de les Comes.

Crida al civisme i el 
respecte davant els qui 
falsifiquen els carnets 
de discapacitat per 
aparcar “gratis”

ment ha constatat, en els es-
tudis vinculats al Pla Integral 
de Modernització dels Equi-
paments Esportius, ara ma-
teix en desenvolupament, que 
aquesta oferta resulta insufici-
ent, especialment els dissabtes 
al matí o les jornades en què 
s’hi celebra un esdeveniment 
esportiu important. Aquest fet 
sovint comporta una alta ocu-
pació també als carrers pro-
pers, amb vehicles aparcats de 
manera irregular al damunt 
de les voreres. 
Per això, aquestes setmanes 
s’està enllestint el projecte 
executiu per crear una nova 
zona blanca d’aparcament al 
carrer Carles Riba, a tocar de 
la piscina municipal, en un 
terreny que actualment no 
té ús. Es treballarà sobre una 
àrea aproximada d’uns 4.000 
m2, fet que generarà al voltant 
de 200 places. La previsió és 
poder executar els treballs de 

moviment de terres i asfaltat-
ge durant la propera tardor i 
que el nou aparcament pugui 
estar operatiu a l’inici de l’any 
2018. 
A banda, segons ha afegit Jordi 
Pont, aquest mateixa setmana, 
un cop finalitzades les glaça-
des i pluges de les darreres set-
manes, s’han reprès els treballs 
d’asfaltatge de l’aparcament 
del camp de futbol de Les 
Comes. Aquestes tasques po-
saran punt i final a les obres 
d’arranjament i millora de 
l’estètica, la mobilitat i l’ac-
cessibilitat que s’han executat 
els darrers mesos a l’entorn 
d’aquest equipament. 
Un altre indret que el con-
sistori ha identificat com un 
punt que necessita veure re-
forçada l’oferta d’aparcament 
gratuït és el Tanatori, situat a 
la confluència entre el carrer 
del Rec i l’Avinguda de Vila-
nova. Les places disponibles 

al carrer són insuficients i 
l’estacionament de terra si-
tuat al costat, tot i tenir una 
capacitat important, no sem-
pre pot absorbir la important 
demanda d’aquesta instal·la-
ció. 
Obeint a aquesta necessitat, 
properament es condicio-
narà un terreny d’uns 2.000 
m2 ubicat a l’altra banda de 
l’Avinguda de Vilanova, sota 
la zona d’esbarjo i aparca-
ment del carrer de la Coral 
La Llàntia, que ha de perme-
tre encabir-hi entre 60 i 80 
automòbils i motocicletes. 
El projecte d’aquesta inter-
venció, també es troba en la 
fase final i s’està desenvolu-
pant conjuntament amb els 
serveis funeraris de la capital 
de l’Anoia, amb la previsió de 
poder enllestir els treballs du-
rant la primavera i posar en 
funcionament aquesta nova 
zona blanca el proper estiu. 
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I gualada ha homenatjat 
el dijous, 26 de gener, 
els seus deu ciutadans 

que van morir als camps de 
concentració nazis. Tots ells, 
acabada la Guerra Civil, van 
ser capturats a França i de-
portats a Àustria. El creador 
de la iniciativa Stolpersteine 
o “pedres al camí”, l’artista 
alemany Günter Demnig, ha 
posat personalment, a la Pla-
ça de l’Ajuntament, les deu 
llambordes que recordaran 
des d’ara cadascun d’aquells 
igualadins. Aquestes llambor-
des de formigó tenen una fulla 
de llautó al capdamunt on s’hi 
han gravat les dades essencials 
de cada persona. L’objectiu és 
que el vianant s’aturi en veu-
re-les, recordi la persona desa-
pareguda i reflexioni al voltant 
d’uns fets que van marcar el 
segle passat al continent eu-
ropeu. 
Avui ja hi ha més de de 50.000 
Stolpersteine instal·lades en 
setze països d’Europa. El 2015, 
Navàs va ser el primer munici-
pi català a adoptar-les i, aquest 
2017, s’hi han afegit poblaci-
ons com Igualada, Manresa i 
Castellar del Vallès. 
A l’acte de dijous hi han as-
sistit familiars dels ciutadans 
recordats; l’alcalde, Marc Cas-
tells; l’impulsor de la iniciativa 

Sentit homenatge als igualadins morts en camps de 
concentració nazis a la Segona Guerra Mundial

a nivell local, Antoni Dalmau; 
el director del Memorial De-
mocràtic de la Generalitat de 
Catalunya, Plàcid Garcia-Pla-
nas; diferents autoritats locals 
i comarcals i també nombro-
sos ciutadans. Susanna Carpi, 
en representació dels familiars 
dels homenatjats, ha inter-
vingut de manera emotiva en 
els parlaments, destacant la 
importància de poder retor-
nar simbòlicament a casa seva 
aquells que van morir vícti-
mes de l’horror nazi. També 
s’hi ha pogut escoltar músi-
ca per al record i, en acabar, 
s’han dipositat roses blanques 
al voltant de les Stolpersteine. 
 
Igualadins víctimes 
de l’horror 
Uns 9.300 republicans es-
panyols van ser reclosos i 
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Ja hi ha més de de 50.000 Stolpersteine instal·lades en setze països d’Europa. Ara també a Igualada.

El Consell Comarcal 
donarà suport a la 
campanya “Casa 
Nostra és Casa Vostra”

condemnats a treballs for-
çats en diferents camps de 
concentració alemanys, la 
majoria a Àustria, concreta-
ment a Mauthausen i Gusen. 
D’aquests, 5.200 van morir i 
334 van desaparèixer. 
Les deu Stolpersteine que ja es 
poden veure a la plaça recor-
den Jesús Cano Cano (nascut  
el 1916, exiliat el 1939, depor-
tat a Mauthausen el 1941 i 
mort el mateix any a Gusen), 
Josep Fàbregas i Pons (nascut 
el 1905, exiliat el 1939, depor-
tat a Mauthausen el 1941 i 
mort el mateix any a Gusen), 
Joaquim Gil i Abella (nascut  
el 1902, exiliat el 1939, de-
portat a Mauthausen el 1940 i 
mort el 1941 a Gusen), Agus-
tí Gomis i Valls (nascut  el 
1885, exiliat el 1939, depor-
tat a Mauthausen el 1940 i 

mort el 1941 a Gusen), Ginés 
González Ginés (nascut el 
1918, exiliat el 1939, deportat 
a Mauthausen el 1940 i mort 
el 1941 a Gusen), Celestino 
Moreno Zamora (nascut  el 
1911, exiliat el 1939, deportat 
a Mauthausen el 1941 i mort 
el 1942 a Gusen), Ginés 
Moreno Zamora (nascut  el 
1917, exiliat el 1939, deportat 
a Mauthausen el 1941 i mort 
el mateix any al castell de Har-
theim), Emili Ribera i Case-
llas (nascut  el 1911, exiliat el 
1939, deportat a Mauthausen 
el 1941 i mort el mateix any a 
Gusen), Miquel Tirado Fran-
co (nascut  el 1898, exiliat el 
1939, deportat a Mauthausen 
el 1941 i mort el mateix any a 
Gusen) i, finalment, Salvador 
Vidal i Claramunt (nascut  el 
1917, exiliat el 1939, deportat 
a Mauthausen el 1941 i mort 
el mateix any a Hartheim).  
Els també igualadins Frederic 
Freixas i Escudé i Pau Massó i 
Cuadras van sobreviure i van 
ser alliberats pels aliats l’any 
1945. Fins a quatre anoiencs 
més (Miquel Call i Planas, 
Domènec Ferrer i Torrents, 
Miquel Rovira i Isart, Simó 
Saumell i Tort) van morir en 
aquests camps de concentra-
ció i tres (Francesc Xavier Es-
truch i Pons, Manuel Ferrer i 
Bertran, Leandre Pey i Juvan-
teny) van sobreviure.   

El passat dimarts 31 de gener, 
el Ple del Consell Comarcal 
de l’Anoia va aprovar la pro-
posta d’acord elaborada pel 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, en suport 
a la campanya Casa Nostra És 
Casa Vostra i a la Campanya 
de suport a l’acollida de po-
blació refugiada en trànsit a 
Europa víctima dels conflictes 
armats a l’àrea mediterrània 
impulsada pel mateix Fons.
La campanya Casa Nostra És 
Casa Vostra, està formada per 
persones a títol individual, 
col·lectius, ONG i empreses 
del sector cultural, amb l’ob-
jectiu de denunciar la situació 
que viuen les persones refugi-
ades i migrants, aconseguir la 
sensibilització i mobilització 
de la ciutadania i demanar 
polítiques d’acollida reals i 
efectives.
El Consell ha fet arribar la 
proposta d’acord als ajunta-
ments de la comarca promo-
vent la seva aprovació. Paral-
lelament, ha mantingut el seu 
compromís d’oferir suport als 
municipis en la organització 
d’activitats adreçades a la sen-
sibilització envers el fet migra-
tori i la crisi de les persones 
refugiades. El proper 18 de 
febrer se celebrarà a Barcelo-
na l’acte més important de la 
Campanya, la manifestació a 
favor de l’acollida de refugiats.

Un equip de joves 
igualadins participa a 
la First League Lego

El Joan, l’Arnau, el Raimon, el 
Toni, el Pau i l’Arnau, d’entre 
8 i 12 anys d’edat, són sis jo-
ves igualadins que participen 
aquest any a la First Lego Lea-
gue, un campionat internacio-
nal de robòtica. 
Fa setmanes que construeixen 
un robot propi, i el programen 
per superar les missions del 
terreny de joc de la competició, 
el mateix per a tots els parti-
cipants d’arreu del món. A la 
vegada realitzen el projecte ci-
entífic Animal Allies, que tracta 
de millorar la interacció entre 
humans i animals, proposant 
solucions en benefici de tots 
dos. El projecte igualadí es titu-
la “Salvem les abelles”. Busquen 
l’ajut d’experts per al projecte 
i patrocinadors per al finança-
ment de les despeses de partici-
pació aquest febrer a Barcelona. 
mpare@mentscreatives.com.



Teo Romero plega de la direcció del PSC i Francisco 
Guisado i Salus Monteagudo opten al càrrec
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D ivendres es va cele-
brar una sessió ex-
traordinària i oberta 

del Consell de Federació del 
PSC-Anoia a Montbui, el qual 
va aprovar per unanimitat la 
convocatòria i calendari del 
III  Congrés del PSC-Anoia i la 
celebració d’eleccions primàri-
es per escollir el 1r/a secretari/a 
de la Federació.
L’obertura del Consell la va re-
alitzar l’alcalde de Santa Mar-
garida de Montbui i 1r secreta-
ri sortint, Teo Romero, el qual 
va anunciar que donava “un 
pas al costat” i no es tornava a 
presentar però assegurant que 
es mantenia en línia política 
sobretot lluitant pel seu muni-
cipi.
Tot seguit es va explicar i deba-
tre els calendaris i punts per tal 
que el proper dia 18 de febrer 
es celebri a Igualada el Congrés 
del PSC-Anoia. En el mateix 
moment de l’aprovació del 
calendari, ordre del dia i rati 
de delegats per militant, es va 
iniciar el procés de recollida 
d’avals per les eleccions primà-
ries per escollir el nou/va 1r/a 
secretari/a. 
Així, fins el dia 3 de febrer es 
poden recollir els avals, el 6 es 
proclamen els candidats for-
mals que assoleixin el mínim 
d’avals i  el dissabte 11 de fe-

Francisco Guisado, en la presentació de la seva candidatura.

Els alcaldes d’ERC a 
l’Anoia, amb el 
vicepresident de la 
Diputació, Dionís 
Guiteras

brer es vota, si hi ha més d’un 
candidat formal. El guanyador 
serà ratificat al Congrés.
El mateix dia de la convo-
catòria van anunciar la seva 
candidatura Francisco Guisa-
do, alcalde d’Òdena, i Salustià 
Monteagudo, alcalde de Cabre-
ra d’Anoia.
Dimarts mateix Guisado es 
presentava com a precandidat 
a les primàries, amb el lema 
“Vers un futur d’unitat del PSC 
Anoia”. El primer pas serà re-
collir els 63 avals necessaris per 
confirmar la seva candidatura.
Guisado, va dir en roda de 
premsa,  entén que “el PSC 

ha de tornar a ser una eina de 
transformació, un espai polític 
de debat i iniciativa, i sobretot 
un espai on els anoiencs vegin 
representats els seus anhels. És 
el moment de sumar, de gene-
rar confiança entre nosaltres, 
en col·laboració, amb partici-
pació i transparència”.
Entre les propostes que va 
presentar Guisado, destaquen 
més representativitat del so-
cialisme anoienc, una estra-
tègia comercial comuna, i la 
intenció de que el PSC Anoia 
sigui “una federació moderna, 
transparent, oberta i espai de 
col·laboració”, a una “aposta 

total per la formació”, amb la 
intenció que “torni a ser un 
espai de germanor on es com-
parteix la informació i es col-
labora activament”, amb una 
“millor representació territo-
rial amb Igualada com a cap 
de comarca”.  
Entre les persones que recolzen 
el projecte es troben: Daniel 
Gutiérrez (Masquefa), Daniel 
Vendrell (Hostalets de Pierola), 
Benigno Ramírez (Capella-
des), Carles Cuerva (Capella-
des - Igualada), Clara Casares 
(Igualada) i Iolanda Acosta 
(Montbui). 

El passat divendres, 27 de ge-
ner, els dotze alcaldes d’ERC 
de la comarca de l’Anoia varen 
trobar-se amb el vicepresident 
primer de la Diputació de Bar-
celona Dionís Guiteras, en un 
dinar de treball. 
Aprofitant la visita del vice-
president de la DIBA al mu-
nicipi d’Argençola, on va ser 
rebut per l’alcalde d’ICV Toni 
Lloret i el regidor republicà 
Gumersind Parcerisas, acom-
panyat per la diputada ano-
ienca Alba Vergés, Guiteras va 
reunir-se amb alcaldes i regi-
dors anoiencs per a copsar les 
necessitats de la comarca. 
En aquest sentit, els electes re-
publicans varen expressar, en 
una ronda de treball molt pro-
ductiva, quina és la realitat de 
la comarca, les necessitats que 
sorgeixen i quin és el paper que 
des de la Diputació de Barcelo-
na es pot desenvolupar als mu-
nicipis anoiencs. w
Guiteras va poder escoltar, 
doncs, les peticions dels batlles 
i veure de primera mà quina és 
la situació d’una gran part dels 
municipis de l’Anoia, compro-
metent-se a fer-ne un segui-
ment periòdic.   

La 41a edició de la 
Botiga al Carrer serà el 
dissabte 4 de març

Igualada Comerç organitza per 
dissabte, dia 4 de març la 41a 
Botiga al Carrer edició d’hi-
vern. Amb aquesta activitat es 
marcarà simbòlicament el tan-
cament de les rebaixes de l’ac-
tual temporada.
La Botiga al Carrer és l’opor-
tunitat única de comprar els 
productes de temporada vi-
gent i de primer nivell, amb els 
preus competitius de sempre. 
És una de les campanyes més 
populars que organitza Igua-
lada Comerç i també és una 
de les primeres que es va fer a 
Catalunya. L’entitat calcula que 
hi participaran prop de 100 co-
merços en una zona comercial 
plena d’activitats i animacions, 
però sobretot en dos llocs de 
concentració d’oferta, a la Pl. 
de Cal Font i a la Rambla Sant 
Isidre, facilitant d’aquesta ma-
nera a milers de visitants una 
agradable visita.
Durant tota la jornada hi hau-
ran promocions, música i les 
activitats de lleure.

Sempre atents a la prevenció
 AMPLIEM ELS NOSTRES SERVEIS amb:

LOGOPÈDIA
Eva Galtés 

PODOLOGIA
Ingrid Calaf 

Vine a informar-te al
Passeig Mossèn Jacint Verdaguer, 55
Local 10 - 08700 IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
info@bocaaboca.cat

centre dental juvenil i familiar



La recerca de noves oportunitats per al sector tèxtil, 
en una jornada empresarial el proper 21 de febrer
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E l proper 21 de febrer, el 
dia abans de l’inici de 
la fira professional del 

sector tèxtil BSTIM, Igualada 
acollirà la jornada Sostenibi-
litat i economia circular en el 
sector de la Moda-Tèxtil. Se 
celebrarà al Museu de la Pell, 
començarà a les 11:30h i fina-
litzarà a les 18h. 
Aquesta jornada l’organit-
zen l’Ajuntament d’Igualada, 
l’Ajuntament de Manresa, 
l’Ajuntament de Sabadell i 
l’Associació de Tècnics de 
la Indústria Tèxtil (ATIT) i 
està subvencionada pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) en el marc de projec-
tes innovadors i experimen-
tals, amb el suport del Centre 
Tecnològic FITEX, l’Agrupa-
ció Tèxtil FAGEPI, la fira BS-
TIM, el Clúster Català de la 
Moda (MODACC), l’Agrupa-
ció Empresarial Innovadora 

La maquinària tèxtil i les seves innovacions són un puntal per al sector.

Acord d’Àuria 
Cooperativa amb 
Filinox per a produir 
processos de 
manipulats 

Tèxtil (AEI), l’Associació de 
Col·lectivitats Tèxtils Europees 
(ACTE) i l’Associació de Moda 
Sostenible de Barcelona.  
Actualment les empreses del 
sector tèxtil i confecció euro-
pees veuen com la seva compe-
titivitat gira entorn el disseny 
i la producció dels seus pro-
ductes generant un impacte 
positiu en el seu entorn social 
i mediambiental. En aquest 
sentit, és d’especial interès per 
a les empreses del sector tenir 
a l’abast els coneixements de 
diferents professionals que els 
permetin aplicar innovacions 
en els seus processos, produc-
tes i serveis amb una mirada 
orientada a la millora de la sos-
tenibilitat. Avui dia, conceptes 
com sostenibilitat, economia 
circular o cradle to cradle, que 
fan referència a la implicació 
de les empreses amb el medi 
ambient, són habituals i cada 
cop de major interès per a les 
empreses del sector. 

Per aquest motiu, la jornada 
sobre sostenibilitat i economia 
circular es planteja com un fò-
rum de reflexió per a professi-
onals del sector tèxtil i moda 
que permeti detectar noves 
oportunitats que es puguin 
arribar transformar en nous 
processos, productes o serveis 
que contribueixin a millorar la 
competitivitat de les empreses 
tèxtils i de la confecció. 
La jornada es desenvoluparà 
en dos torns: s’iniciarà al matí 
amb la conferència inaugural 
de Xavier Marcet, president 
de Lead to Change, titula-
da Nous models de negoci 
en un entorn econòmic més 
sostenible i col·laboratiu. Se-
guidament, la directora cre-
ativa de l’empresa EOCALF, 
Carol Blázquez, parlarà del 
projecte Upcycling The Oce-
an, una iniciativa complexa 
i pionera que té l’objectiu fi-
nal de transformar el plàstic 
de la mar Mediterrània en fil 

La setmana passada es forma-
litzava la signatura d’un acord 
entre Filinox i Àuria Coope-
rativa que permetrà realitzar 
tots els processos de manipu-
lats, envasats i empaquetats a 
les instal·lacions de l’empresa 
metal·lúrgica, ubicada a la 
Torre de Claramunt. La no-
vetat d’aquest acord radica 
en que els treballadors de la 
zona, un total de 16 persones 
inicialment, desenvoluparan 
la seva tasca a prop del seu do-
micili, facilitant la proximitat 
i de retruc estalviant transport 
i temps. 

Filinox ha adequat 
la seva planta per 
al personal d’Àuria
Filinox ha adequat espai de la 
seva planta, un total de 400 
metres, perquè el personal 
d’Àuria Cooperativa treballi 
amb total comoditat. Un pas 
important, fruit de la respon-
sabilitat laboral dels treba-
lladors d’Àuria, en el que es 
reafirma el compromís però 
que a més optimitza la comu-
nicació i la ràpida resposta a 
les necessitats productives del 
client, provocant la millora 
dels processos i costos a les 
empreses.  Però no només el 
benefici és empresarial, aquest 
acord repercuteix directament 
als treballadors, provinents 
del Centre Especial de Treball 
situat a la urbanització de Se-
soliveres d’Igualada. Aquesta 
nova ubicació suposa per a ells 
la proximitat al seu domicili i 
en conseqüència, els evita una 
despesa en el transport, apro-
pant-los al seu territori i gua-
nyant un temps personal diari. 
Aquesta fórmula in-plant 
no és la primera vegada que 
s’aplica. Altres empreses com 
Aldi, Vira o Abacus han apos-
tat fa un temps per una fór-
mula carregada de compromís 
social, una fórmula en la que 
tots hi guanyen. 
La inserció laboral de les per-
sones en situació de vulvera-
bilitat a les empreses no seria 
possible sense empresaris 
compromesos, que aposten 
per incorporar la responsa-
bilitat social a la seva manera 
de fer i perquè després de col-
laborar-hi destaquen la gran 
responsabilitat de persones 
que actuen amb compromís, 
implicació i professionalitat, 
segons paraules de Lluis Surís, 
director general de Filinox. 

per fer teixits i productes de 
moda. A continuació, Josep 
Ignasi Reixach, director ge-
neral de l’empresa igualadina 
Punto Blanco, exposarà com 
Fomentar un consum respon-
sable. Ja a la tarda, hi haurà 
una xerrada sobre la 
Reindustrialització tèxtil a 
Portugal i Catalunya i una 
taula rodona en què diversos 
experts dels principals centres 
tecnològics de Catalunya amb 
activitat en el sector explica-
ran Com la tecnologia pot 
ajudar a la sostenibilitat del 
sector tèxtil-moda. Finalment, 
intervindran representants de 
l’empresa GrintTint, que par-
laran de Tints naturals i soste-
nibles elaborats amb proces-
sos socialment responsables. 
La participació en la jornada 
té un cost de 35 euros i es pot 
formalitzar a través de l’Asso-
ciació de Tècnics de la Indús-
tria Tèxtil a info@asociacion-
tit.org o al 608 864 754.  

Una quinzena d’empresaris a la 2a edició del programa de direcció general de la UEA

Després de la bona acollida 
que va tenir la primer edició 
del Management Develop-
ment Programme (MDP), el 
gener ha començat la segona 
edició amb la participació 
d’una quinzena de directius i 
empresaris de sectors econò-

mics heterogenis.
Al llarg de les diverses sessi-
ons que inclou el programa, 
els assistents treballaran les 
diferents àrees funcionals 
d’una organització, coneixe-
ran les eines de gestió global 
empresarial, aprendran i con-

trastaran altres maneres de fer 
i assolir resultats, amb eines 
pràctiques i innovadores de 
millora de la gestió.
El MDP és el programa for-
matiu estrella de la Unió Em-
presarial de l’Anoia, que s’or-
ganitza de la mà de l’escola de 

negocis EADA, amb la col-
laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada i el Camd’Igua-
lada. Amb aquesta sego-
na edició del MDP, la UEA 
consolida la seva aposta per 
la formació executiva de 
qualitat iniciada al 2015.
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L a passarel·la 080 Bcn 
Fashion entra en esce-
na aquesta setmana al 

Teatre Nacional de Catalunya, 
amb la presència, una vegada 
més, de la moda feta a l’Anoia. 
Aquest any hi són representa-
des Escorpion, Punto Blan-
co, Aldomartins i Naulover, 
aquesta darrera de la veïna Me-
diona. Un total de 33 dissenya-
dors i marques presenten les 
seves propostes en el marc de 
la 19a edició del 080 Barcelona 
Fashion. 
Amb la intenció d’apropar el 
món de la moda a tots els pú-

Marques d’Igualada i comarca, 
a la Barcelona 080 Fashion
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Un moment de la desfilada d’Escorpion, dimecres al migdia a Barcelona.

Sorteig del concurs 
d’abonaments d’Ateneu 
Cinema de la campanya 
comercial de Nadal

L’Ajuntament ha acollit el sor-
teig davant notari dels abona-
ment anuals per al nou Ate-
neu Cinema corresponents a 
la recent campanya comercial 
i festiva de Nadal, que duia per 
lema “Un Nadal de Pel·lícula”. 
Igualada Comerç, l’Associa-
ció Nou Centre d’Igualada i 
l’Associació de Botiguers del 
Mercat de La Masuca van re-
partir més de 60.000 butlletes. 
Els tres números guanyadors 
han estat el 35.824, el 1.852 i el 
70.115. Les persones que tin-
guin aquestes butlletes s’hau-
ran d’adreçar a la taquilla de 
l’Ateneu Cinema entre el 6 i el 
17 de febrer. Si, passat aquest 
termini, algun dels guanya-
dors no recull el seu premi ja 
no el podrà reclamar i es pro-
cedirà a comunicar el número 
o números de reserva; per això 
es recomana no llançar encara 
les butlletes.

Creada una comissió 
de prevenció i detecció 
davant l’assetjament

El passat 17 de gener es va dur 
a terme la segona reunió de la 
Comissió de Prevenció, Detec-
ció i Intervenció enfront l’as-
setjament entre iguals, un grup 
de treball impulsat per la Taula 
Territorial d’Infància i Ado-
lescència de l’Anoia (TTIA) i 
liderat pel Consell Comarcal i 
l’Ajuntament.  
La comissió va ser creada per 
donar resposta a la creixent 
preocupació envers el fenomen 
de l’assetjament.  El grup està 
format per professionals pro-
cedents de diversos àmbits: 
educatiu, de la salut, joventut, 
convivència i seguretat. 

blics, el 080 Barcelona Fashion 
ha tornat a instal·lar l’Open 
Àrea, la zona oberta del cer-
tamen, que en aquesta edició 
s’ubicarà al vestíbul del TNC 
i a una carpa exterior. L’Open 
Area acull el village —amb 
els estands de patrocinadors 
i sponsors—, el plató del 080 
TV Channel, les diferents ex-
posicions, i el 080 Fashion 
Market, entre d’altres contin-
guts. A més, els visitants de 
l’Open Area poden seguir les 
desfilades en directe a través de 
pantalles que s’instal·laran en 
aquest espai. 
Com és habitual a l’Open Area 
s’instal·la també el 080 Fas-

hion Market, amb més d’una 
vintena de botigues efímeres 
(pop-ups) on els visitants po-
den comprar roba i comple-
ment de moda. També es pot 
visitar l’exposició de tesines de 
les escoles de moda, i la mostra 
fotogràfica NEO2 Photo Shoot 
Exhibition amb els fotorepor-
tatges realitzats pels estudi-
ants de fotografia i de disseny 
de moda que van participar al 
concurs organitzat pe NEO2 en 
la passada edició de la 080. És 
una zona de lliure accés, oberta 
de franc a tots els visitants, que 
poden accedir-hi descarregant 
la invitació a través del web del 
080, on obtindran un codi QR. 

La Brigada Municipal 
estrena nou centre 
operatiu a les Comes

Des del passat divendres, 27 
de gener, la Brigada Municipal 
de l’Ajuntament d’Igualada ja 
disposa d’un nou centre ope-
ratiu al polígon de Les Comes. 
Durant els darrers anys ha es-
tat ubicada en l’ala dreta de 
l’antic Escorxador, però ara, 
un cop finalitzada l’adequació 
de la nova nau, es traslladarà 
al carrer de la Gran Bretanya, 
on disposarà d’unes instal·la-
cions modernes i funcionals. 
Aquesta nau es va projectar ja 
fa més de 10 anys i inicialment 
se’n va aixecar l’estructura, 
però no ha estat fins ara que 
s’ha executat la segona fase, 
que la fa del tot adequada per-
què hi desenvolupi totes les se-
ves tasques. Amb una inversió 
d’aproximadament 600.000 
euros, una part dels quals han 
estat aportats per la Diputació, 
al llarg dels darrers deu mesos 
s’ha pavimentat el seu interi-
or, s’hi han instal·lat serveis i 
subministraments, s’han ar-
ranjat sales, tallers i despatxos, 
i s’hi han posat els tancaments 
exteriors. Això ja permet que 
aquests efectius municipals hi 
puguin treballar en perfectes 
condicions i, en una propera 
fase, s’adequarà també el seu 
espai exterior. La nau té un to-
tal de 3.200 m2 dividits en tres 
plantes i està construïda sobre 
un solar de 8.800 m2. A l’acte 
de lliurament de les claus, di-
vendres passat, hi van assistir 
l’alcalde, Marc Castells.

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, Jordana, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més de d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 54

Amb tota la il·lusió 
encesa compleixen anys 
el príncep i la princesa i 

com en un conte de 
follets i fades si Déu vol 

en faran moltes més 
vegades.

Moltes felicitats Pau i Anna!



FALTEN PROFESSIONALS A L’ANOIA?

PRODUCTES “DE DISSENY” I DISSENY DE PRODUCTES

Més inversió: 
CAT capta el 63% de les grans inversions tecnològiques i 

més del 70% del capital risc internacional
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Aquí el único que utiliza datos fiscales con fines polítcos es el 
gobierno de España!

XAVIER SALA-I-MARTIN @XSalaimartin
Economista, professor de la Columbia University

L’Airef avala les previsions macroecon. del @govern. El 2017 
continuarà la dinàmica + que reforçarem sent un estat.

MANEL MACIÀ MARTÍ, Consultor de RRHH per competències
@talentiagestio 

EDUARD GRAELL SANTACANA,        Dissenyador industrial a Loop Innovació 
@eduard_graell

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora General d’Anàlisi Econòmica

Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda

Ja fa temps que vaig escoltant aquesta frase des de 
diversos àmbits... però és certa? Sí i no.
1. Durant molts anys, a la nostra comarca, hem 
obviat la FP oferint formacions que poca deman-

da tenen en el nostre teixit empresarial. Mireu a la web 
del Milà i Fontanals: no hi ha res d’arts gràfiques, el 
famós “cluster” que alguns diuen i tot just ara han ad-
quirit una fresa CNC (de segona mà) pel CFGS de Me-
catrònica. Per cert, aquest CFGS no és en la modalitat 
DUAL. Aquests són dos sectors amb demanda i creixe-
ment i si els nostres fills és volen formar bé, han d’anar 
fora. 
Ha fallat la previsió i ara en paguem les conseqüències.
2. La nostra Universitat està molt bé tenir-la... però un 
Grau en ADE, Enginyeria en Organització Industrial 
o Química no és el que necessita la comarca, doncs la 
sobreoferta de titulats és palesa. Enginyers Informàtics, 
Mecànics, Electrònics, Elèctrics o Telecos, sí en són, i 
més que ho seran, de necessaris.
3. Per últim, hi ha un tema que és delicat però hem de 
ser conscients tots plegats que existeix: els salaris dels 
professionals. Hi ha molts professionals que varen mar-
xar doncs aquí no trobaven feina i per tornar no ho fa-
ran cobrant molt menys del que guanyen a Barcelona 
o rodalies. Siguem realistes: les nostres empreses estan 

Quantes vegades hem sentit o pronunciat  l’ex-
pressió “de disseny” per descriure un pro-
ducte que ens sembla bonic... que no sabem 
ben bé perquè però ha produït en nosaltres 

un efecte agradable al veure’l?
Encara avui hi ha confusió general al voltant de la disci-
plina del disseny de producte o disseny industrial... sobre 
què és i per a que serveix. Es tendeix a parlar del disseny 
com un afegit que fa bonics els objectes, i dels dissenya-
dors com a professionals que tenen per missió conver-
tir un producte qualsevol en un producte “de disseny”.
No obstant això, el disseny de productes va molt més 
enllà i ens el trobem en el nostre dia a dia sense ni 
tant sols ser-ne conscients. Interactuem amb infinitat 
de productes al llarg del dia....tots han estat dissenyats 
(millor o pitjor) i interactuen amb nosaltres de dife-
rents formes. 
Alguns ens són útils per a realitzar una acció determina-
da (com podria ser una forquilla que ens permet portar 
el menjar a la boca), altres els preferim pel valor simbò-
lic que tenen (com podria ser l’elecció d’un determinat 

L
’ ampliació del permís de paternitat 
té dues vessants:
– Àmbit laboral
Amb la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, 

publicada al BOE de 7 d’octubre de 2009, des-
prés d’anar-se demorant la seva entrada en 
vigor durant set anys, finalment, amb efectes 
1 de GENER DE 2017 veu la llum l’amplia-
ció del permís de paternitat, previst a l’article 
48.7 de l’Estatut dels Treballadors, passant de 
13 dies naturals a 4 setmanes ininterrompu-
des, ampliables a 2 dies naturals més per cada 
fill a partir del segon en els supòsits de part, 
adopció, guarda amb finalitats d’adopció o 
acolliment múltiples.
El seu gaudi serà des de:
a) La finalització del permís per naixement de 
fill (2 dies naturals art. 37.3.b ET o els en més 
que per conveni col·lectiu es disposi).
b) La resolució judicial per la que es constitu-
eixi l’adopció.
c) La resolució administrativa de guarda amb 
finalitats d’adopció o acolliment.
d) La finalització de la suspensió del contrac-
te de treball per maternitat.
La suspensió del contracte per paternitat po-
drà gaudir-se en règim de jornada completa 
o parcial d’un mínim del 50 %, previ acord 
entre empresa i treballador.
El treballador haurà de comunicar prèvia-
ment a l’empresari, amb la deguda antelació, 
l’exercici del dret al permís de paternitat.
El permís de paternitat és independent del 
gaudi compartit del descans per materni-
tat (part) o adopció, guarda amb finalitats 
d’adopció i acolliment dels apartats 4 i 5 de 
l’art. 48 de l’Estatut dels Treballadors.
El permís de paternitat, en tant causa de sus-
pensió del contracte de treball, comporta, tret 
que per pacte o conveni es disposi una altra 
cosa, la no remuneració salarial durant el ma-
teix (art. 45.2 ET).

– Àmbit de la Seguretat Social
La suspensió del contracte per paternitat, si 
s’acompleixen els requisits legals (estar afiliat 
i en alta a la Seguretat Social i acreditar un 
mínim de 180 dies cotitzats dins dels 7 anys 
anteriors a l’inici de la suspensió o 360 dies 
a lo llarg de tota la vida laboral) va lligada al 
dret a PRESTACIÓ ECONÒMICA del 100% 
de la base reguladora (base de cotització) del 
mes anterior a la prestació. Prestació que s’ha 
de gestionar davant l’INSS que efectuarà el 
pagament directament.  

EL PERMÍS DE PATERNITAT

SANTIAGO PORTILLO, Advocat  
@sportillolex

PIA PRAT JORBA INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

L’ampliació del permís de 
paternitat passa de 13 dies 

naturals a 4 setmanes 
ininterrompudes.

Les nostres empreses estan 
competint amb empreses 
de Barcelona on els sous
 són un 25% més elevats.

El disseny industrial, 
amb totes les seves facetes, 

té un sol objectiu: 
aportar valor a l’usuari.

M. MACIÀ E. GRAELLS. PORTILLO

cotxe sobre un altre) i d’altres, si, els elegim perquè ens 
atrau la seva forma, colors o estètica. Dit això, en que 
ajuda el disseny a les empreses? El disseny industrial, 
amb totes les seves facetes, té un sol objectiu: aportar va-
lor a l’usuari. La gent compra productes que resolen les 
seves necessitats, siguin funcionals, emocionals o simbò-
liques i en un mercat saturat de productes, el disseny és 
fonamental per atraure al client, diferenciar-se dels pro-
ductes de la competència i crear una experiència positiva 
que fidelitzi el client en un futur. En la mesura en que 
aportem valor al nostre client i sabem comunicar-li qui-
na és la proposta de valor que l’hi oferim, ens preferirà 
per sobre els productes d’empreses competidores. 
Imaginem ara que tenim un producte que ofereix un valor 
que la resta encara no ofereix. Haurem innovat, i estarem 
en una posició dominant al mercat. Un altre motiu per 
apostar pel disseny, i és que la innovació moltes vegades 
no requereix grans inversions en I+D sinó simplement 
repensar un producte des de la perspectiva de l’usuari i 
proposar noves solucions que responguin a les seves ne-
cessitats, i això precisament és el que fa el disseny.   

competint amb empreses de Barcelona i l’àrea metropo-
litana, i els sous, en molts casos, són un 25% més elevats, 
i la distància, moltes vegades, no és tan gran, o si més no, 
els compensa el sacrifici horari que fan. 
I no vull parlar de les nefastes comunicacions amb Bar-
celona. Com es pot pretendre que vinguin professionals 
i empreses de més enllà del Bruc si com mínim tardaran 
1 hora i mitja en arribar a Igualada?
Ens hem de posar a treballar de veritat i amb urgència, 
tots plegats, i redreçar amb fermesa aquesta situació, si 
no...  

SANTIAGO POTRILLO EDUARD GRAELLMANEL MACIÀ
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L a socialista Noemí 
Trucharte ja és la nova 
alcaldessa de Vilanova 

del Camí, fruit d’una moció 
de censura que va prosperar 
dimarts al migdia en un ple 
molt seguit pel públic present 
a l’Ajuntament, en una sessió 
plena d’adjectius per part de 
tots els portaveus, però menys 
tensa del què podia esperar-se, 
almenys tenint en compte 
l’ambient dels darrers dies. 
El ple decisiu, que retorna l’al-
caldia al PSC, partit esmicolat 
a Vilanova des de fa un parell 
d’anys i raó per la qual va cre-
ar-se V365, la formació de la 
ja exalcaldessa Vanesa Gon-
zález, va ser una mera repeti-
ció de motius per part de tots 
els qui van prendre la paraula, 
gairebé repetint fil per randa 
les rodes de premsa de la set-
mana passada. Entre el públic, 
les diputades Maria Senser-
rich (PDeCAT) i Alba Vergés 
(ERC).

Dos moments destacats
La sessió va tenir dos moments 
realment destacats. Primer, la 
negativa de la candidata No-
emí Trucharte a explicar els 
motius de la moció en el seu 
torn de paraula, i, ja converti-
da en alcaldessa, la negativa de 
la regidora de més edat, Pepita 
Còdol -un referent indiscu-
tible del socialisme vilanoví, 
que va decidir deixar el partit- 
a lliurar-li la vara a Trucharte.
Es notava tranquil·la a Vanesa 
González, somrient i agraïda 
amb abraçades als seus com-
panys de PDeCAT i ERC, però 
òbviament la processó ana-
va per dins. Va explicar tota 
la feina feta, per acabar dient 
que “ha estat una aventura 
emocionant, fantàstica, però 
hem viscut sota el xantatge 
emocional diari. Molta sort 
al nou govern, però no els ho 
posarem fàcil”.
A les files contràries, cares se-
rioses i poques paraules. Els 
discursos de Kilian Tomàs 
(PSC), Francisco Palacios 
(VA) i Juan Manuel Cividanes 
(IPV), sumats en temps, no 
arriben ni a la meitat del que 
va utilitzar un brillant Jordi 
Baron (PDeCAT), que va dei-
xar anar amb paraules molt 
ben escollides, tot el què duia 
dins, fins i tot permetent-se el 
luxe de llençar pedres al seu 
terrat.
Qui va parlar llargament -com 
és habitual- va ser Imma Gon-

Noemí Trucharte, nova alcaldessa de Vilanova del Camí

zález (Decide), la veritable 
clau del canvi d’alcaldia a Vila-
nova. Se la veia serena, però va 
acabar el ple plorant... “S’obre 
una nova etapa de transició 
política a Vilanova, i tenim 
l’oportunitat de canviar-la”, 
deia la portaveu de Decide, 
que va presentar com a cap de 
llista a les municipals el Yoyas. 
“La primera cosa que farem 
serà baixar-nos els sous, per-
què aquest serà un nou espai 
on volem que el poble sigui la 
superpotència, hem d’acon-
seguir que la gent vegi la nos-
tra eficàcia sense postureig, 
volem treure el mur invisible 
que separa Vilanova”, afirmava 
Imma González. Certament, 
Vilanova del Camí  està divi-
dida, per comprovar-ho no-
més calia escoltar què sortia 
de les cadires durant el ple de 
la moció de censura. 
Ho deia Baron: “molta gent 
de Vilanova no entén aques-
ta moció. Fa menys d’un any 
Cividanes li deia en un ple a 
Imma González que era “un 
error polític”, i ella li contesta-
va a ell que era un “misogin”. 
Jo no em crec que en dos dies 
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La moció de censura 
va prosperar en un ple 

amb molts adjectius 
però menys tens del què 

es podia esperar

La regidora Pepita Còdol -la de més edat del consistori- va negar-se a donar la vara d’alcaldessa a Noemí Trucharte.

Govern i oposició a Vilanova. La setmana passada era just el contrari.

siguin capaços d’oblidar tants 
anys d’enfrontament. La ran-
cúnia i les ganes de venjança 
han pogut més, però aquest 
bonrotllisme durarà poc”. 
Meritxell Humbert (ERC) ata-
cava Decide. “Imma González 
és la responsable d’aquest 
daltabaix, ha trencat la pau i 
la tranquil·litat”, deia, per re-
cordar també que “el PSC va 
tenir aquí l’alcaldia sempre, va 
posar a Noemí Trucharte de 
candidata i va perdre”.  Toni 
Maturana (V365) reconeixia 
que havien rebut “un cop baix, 
estem molt dolguts, però mar-
xem amb els deures fets i ens 
hem guanyat la confiança de 
molta gent. A vostès només els 
uneix la malícia i la rancúnia... 
Arrieros somos, y en el camino 
nos encontraremos”. 
Cividanes (IPV) volia treure 
llenya del foc i demanava “no 
barrejar el personal amb la 
política, Vilanova és per da-
vant de tot i de tots, aquest és 
un projecte real i il·lusionant, 
ja era hora d’un canvi”. Pala-
cios (VA), concís, defensava 
el seu programa electoral “fet 
per tots els veïns, i volem por-
tar-lo a terme tant com sigui 
possible”, i Tomàs (PSC) ar-
gumentava que amb l’anterior 
govern “s’ha pecat de con-
tinuïsme i autocomplaença, 
els grans reptes han quedat 
aparcats, i ha estat lamenta-
ble l’actitud de l’alcaldessa en 

la negociació del pressupost 
d’aquest any”.
En el seu primer discurs, No-
emí Trucharte assegurava que 
el pacte “és sòlid i lleial, amb 
vocació de consens. La moció 
és un exercici de responsabili-
tat, fonamentada en la recerca 
de l’estabilitat, hem d’aconse-
guir que la veu de tothom si-
gui escoltada”. 

L’alcaldessa recordava que el 
municipi és dels que té més 
atur del país, i amb el PIB 
més baix. “Per això els nostres 
principals objectius com a go-
vern seran l’ocupació, l’habi-
tatge, una fiscalitat més justa i 
justícia social, amb ajudes a les 
famílies”. Vilanova, doncs, en-
tra en una nova etapa. Veurem 
cap on camina.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS

MERCANTIL

Tens clàusula TERRA 
a la teva hipoteca

 i encara no l’has reclamada?

No esperis: 
iuristriviumadvocats7@gmail.com

Tel. 656909454
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L ’expectació creada al 
voltant de “Na Jeròni-
ma, La bruixa” era molt 

gran, però ni tan sols l’or-
ganització esperava l’èxit de 
públic de la representació que 
va omplir de gom a gom Can 
Papasseit, dissabte al vespre. 
Més de quatre-centes trenta 
cadires, a peu d’escenari, que 
es van omplir formant una 
platea que permetia als actors 
entrar per les quatre puntes de 
la sala, tal i com descrivia Pau 
Duran, “en una mena de cup 
que va donar una percepció 
estètica i plàstica molt gran”. 
La bona acollida i l’aplaudi-
ment del públic i la posada en 
escena dels fets històrics que 
van portar a judici a la vilano-
vina Jerònima Fàbregas l’any 
1607, han omplert de satisfac-
ció a la jove organització em-
prenedora d’aquest projecte 
cultural que encara avui està 
passant la “ressaca de felicitat”.
El canvi d’emplaçament 
anunciat el mateix dissabte 
volia evitar els possibles ris-
cos tècnics per les condicions 
climatològiques, concreta-
ment la humitat molt alta, 
com assenyalava aquest matí 
a Radio Nova un dels princi-
pals responsables de la dra-
matúrgia de Na Jerònima, el 
jove historiador vilanoví Pau 
Duran. Va quedar clar, però, 
que la decisió va jugar a favor 
de l’espectacle i de l’assistèn-
cia de públic. El resultat final, 
“tot i que hi hagi aspectes per 
llimar, ha estat un regal tant 

per nosaltres com per al pú-
blic, tal i com ens ho han fet 
saber”, assenyala Duran qui 
reconeix la dificultat d’accep-
tar una escenificació històrica 
“però així ha estat; ha estat 
molt ben valorada, ha agradat 
moltíssim i la recepció ha estat 
boníssima”.
Una cinquantena de persones, 
algunes només com a figu-
rants, van donar vida als per-
sonatges que representaven 
pràcticament tot el poble de 
Vilanova del Camí l’any 1607. 
El pes més destacat el tenien 
els testimonis del judici que 
va condemnar a Jerònima Fà-
bregas, una vilanovina acusa-
da de prostitució i bruixeria i 
condemnada al desterrament 
i a pagar per unes acusacions 
infundades i injustes, per les 
quals ni tan sols li van donar 
l’oportunitat de defensar-se. 
Els 45 minuts d’espectacle van 
passar volant per als actors. 
Potser la part més lenta la del 
judici, però la intenció era ser 
fidels als fets verídics recollits 
en l’acta judicial, com subrat-
lla Pau Duran. 
I si hi ha algú que va brillar de 
manera individual al llarg de 
la representació va ser la di-
rectora escènica i també actriu 
principal, Montse Pelfort, qui 
encarnava el personatge de 
Jerònima Fàbregas. Va acon-
seguir emmudir la platea amb 
un monòleg brillant, al final 
de l’espectacle, que com re-
coneix Duran “va fer posar a 
tothom la pell de gallina; li ha 
donat una grandiositat al per-
sonatge increïble”.

L’espectacle va ser ideat per 
ser representat únicament una 
vegada, i des de l’organització 
afirmen que això era “part de 
l’encant”. No obstant, davant 
la demanda del públic que els 
anima a contemplar la possi-
bilitat de tornar-la a repetir a 
l’estiu i al carrer, Pau Duran 
afirma que si més no, ho hau-
ran de pensar.
Arribats al torn dels agraï-
ments a les persones que han 
fet possible el projecte, el 
grup de joves que encapçala 
Na Jerònima, expressa la di-
ficultat d’esmentar a tothom 
perquè la llista és llarga. Te-
nen clar, però, que en primer 
lloc i de manera molt valuosa, 
cal nomenar al doctor Xavier 
Jorba i Serra pel seu article 
“Bruixes, fetilleres i metzine-
res”, que els va permetre in-
vestigar al voltant d’aquet fet 
únic i sense el qual tal i com 
afirmen, “res d’això hauria co-
mençat” –referint-se al guió 
de la representació. 
Es podria dir que els instiga-
dors d’aquesta iniciativa han 
estat Pau Duran i Montse 
Pelfort, a la direcció escènica, 
Laura Farreras i Carles Duran, 
a la comunicació, i Laia Car-
bonell i Nerea Platas, a la ges-
tió del projecte. Però el mun-
tatge ha comptat amb un llarg 
repartiment i la participació 
de moltes persones i entitats 
de dins i fora del municipi. 
També han fet arribar l’agraï-
ment específic a les regidories 
de Cultura i Promoció Econò-
mica per acceptar el projecte i 
donar-los suport municipal.

La recreació històrica de 
Na Jerònima supera les
 expectatives dels organitzadors

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

U nión Cultural Extre-
meña Anoia va aco-
llir dissabte el tradi-

cional concurs de plats típics 
amb un èxit total de participa-
ció, tant de concursants com 
de públic que no va voler per-
dre’s aquesta festa culinària. 
El president de l’entitat, Paco 
Nevado ha fet aquest matí a 
La Carmanyola una valoració 
molt positiva de l’acte, un dels 
més consolidats dins el pro-
grama d’actes de la casa regi-
onal. Assegura que és una cita 
que la gent espera d’un any 
per l’altre per fer gala de les 
seves habilitats culinàries. 
Nevado s’ha mostrat satisfet 
també pel nombrós públic 
que va participar en aquest 
acte. Ha agraït també la pre-
sència de l’Alcaldessa Vanesa 
González i de les regidores de 
Cultura i Serveis Personals, 
Meritxell Humbert i Pepita 
Còdol que van fer el lliura-
ment dels premis. 
El president de la UCE Ano-
ia ha anunciat la intenció 
de mantenir el concurs dins 
l’agenda d’activitats de l’en-

titat i aposta per la seva con-
tinuïtat sense massa canvis. 
“Millor no canviar allò que 
funciona”, ha dit Nevado.
Aquest any es van presentar 
a concurs 52 plats. Alguns 
recordaven la cuina típica ex-
tremenya: las coles con buche, 
per exemple, i d’altres van op-
tar per la cuina més creativa. 
Aquest va ser el cas del Pedro 
que va preparar un entrant a 
base de gelatina de vermut 
que va fer les delícies del Jurat 
que no va dubtar en atorgar-li 
un dels premis de la tarda. 
Un altre dels premis va ser per 
la seva esposa, la Pepi, que va 
preparar uns ous farcits d’es-
pinacs i beixamel i el tercer 
premi del concurs, se’l va en-
dur Sílvia Nevado, que va con-
vèncer al jurat amb un excel-
lent pastís. 
Recordem que aquest diu-
menge, 5 de febrer, la Unión 
Cultural Extremeña Anoia 
prepara la festa de Las Can-
delas. Enguany s’ha previst 
una missa a l’església de Sant 
Maure amb la participació 
dels cors i danses de l’entitat 
i una degustació de dolços tí-
pics extremenys.

Èxit rotund al concurs de 
plats típics de la UCE amb 
52 propostes culinàries

L’Ajuntament ha adjudicat, per procediment obert, les obres 
d’enderroc de les antigues naus de la brigada i la construc-
ció en aquest solar de seixanta places d’aparcament públic. 
L’obra s’ha adjudicat a l’empresa vilanovina, Obras Algar, per 
un import de 67.000 euros més IVA. 
Una vegada aprovat el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra es 
procedirà a l’acta de replanteig i es donarà inici a les obres 
que podrien començar aquest mateix mes de febrer. El termi-
ni de l’obra s’estima en un mes.
Amb aquesta obra, el municipi suma 60 nous aparcaments 
que compensaran la pèrdua dels estacionaments del carrer i 
la plaça Major.

S’anuncia l’enderroc de la nau 
de la brigada i la construcció de 
60 aparcaments
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U n grup de 19 joves 
montbuiencs estan 
participant en un curs 

de formació professional per a 
l’ocupació, en el marc del pro-
jecte “Start” que implementen 
de forma conjunta la Fun-
dació AMPANS-Intermèdia 
i l’Ajuntament de Montbui. 
Aquest programa es financia 
amb fons europeus, gestionats 
a través de Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) i del 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya. (SOC) Aquest programa 
inclou accions de seguiment, 
tutorització ocupacional i for-
mació per a joves menors de 
25 anys. En el cas de Montbui, 
s’està duent a terme un curs 
de peó de mecatrònica i solda-
dura, d’un total de 240 hores 
de formació teòrica i pràctica, 
que imparteix el creador local 
Raúl Martínez, tot un expert 
en realitzar petits autòmates, 
i que és un gran coneixedor 
de les possibilitats a l’hora de 
crear peces mecàniques amb 
moviment. Els tècnics de Fun-
dació AMPANS-Intermèdia 
coordinen el programa, que 
es realitza tant al CCC La Vi-
nícola (sessions pràctiques) 
com al magatzem municipal 
del Passeig Catalunya (antic 
Calçats Ferrer). 
Precisament aquest magatzem 
s’ha habilitat per poder acollir 
aquestes sessions de formació 
pràctica. L’objectiu ha estat 
dotar l’espai dels mitjans ma-
terials necessaris per poder 
dur a terme aquest curs de 
mecatrònica i soldadura.
Aquest dimecres s’ha dut a 
terme la presentació d’aquest 
curs, en un acte en el qual 

han participat responsables 
de la Fundació AMPANS-In-
termèdia, l’Alcalde Teo Ro-
mero, la Tinent d’Alcalde 
d’Administració, Economia i 
Participació Elisabet Tamargo 
i el regidor d’Optimització i 
Desenvolupament, Josep Lec-
huga. 
L’alcalde montbuienc Teo 
Romero ha valorat de forma 
molt positiva aquest “projec-
te formatiu per als joves del 
nostre municipi. La formació, 
especialment entre els més jo-
ves és fonamental, en un mer-
cat laboral competitiu i on 
cada vegada l’especialització 
es valora més. Estem parlant 
d’una formació eminentment 
pràctica, que permet als joves 
aprendre un ofici, coneixent 
de primera mà allò que han 
de fer i experimentant amb les 
eines i els processos correspo-
nents”. Cal remarcar que l’ob-
jectiu d’aquest curs serà que 
els alumnes construeixin ins-

truments pràctics. En aquest 
cas, es realitzarà un arbre amb 
funcionalitats robòtiques, que 
es vol que estigui ubicat al ves-
tíbul de Mont-Àgora.

El 2016 va ser un any de re-
ducció de l’atur a Montbui i 
de molts projectes ocupacio-
nals
El balanç del 2016 en termes 
ocupacionals va ser positiu a 
Montbui. En conjunt, l’atur 
registrat es va reduir en gai-
rebé dos punts percemptuals 
(del 22’67 al 20’97 per cent). 
Per primer cop d’ençà l’inici 
de la crisi econòmica el nom-
bre d’aturats al municipi va 
baixar per sota del miler.
Durant el darrer any el Servei 
Local d’Ocupació va dur a ter-
me una tasca molt important, 
gestionant programes subven-
cionats que van permetre la 
contractació temporal de 26 
persones, per a diferents tas-
ques, i amb contractes de 6 
mesos en la majoria de casos. 
Aquests programes es van 
complementar amb els Plans 
d’Ocupació Local, finançats 
amb fons municipals, que 
van permetre ocupar a 15 
persones.

Joves montbuiencs al projecte “Start”

MONTBUI / LA VEU 

A hir dimecres a la tarda 
sortia des de Montbui, 
en autobús, la delega-

ció montbuienca que assistirà 
fins diumenge a la commemo-
ració del 20è Agermanament 
entre Mata de Alcántara i 
Montbui, en aquest cas a terres 
extremenyes. 
L’expedició montbuienca (en-
capçalada per l’alcalde Teo Ro-
mero i per diferents regidors), 
i amb persones originàries de 
Mata de Alcántara participarà 
a les diferents activitats de “Las 
Candelas 2017”. Els mont-

buiencs participaran durant 
els propers dies a nombroses 
activitats religioses, folclòri-
ques, revetlles, tradicions, gas-
tronomia, germanor…Serà la 
continuació de les activitats de 
commemoració dels 20 anys 
d’agermanament entre Mont-
bui i Mata de Alcántara.
Cal recordar que durant el 
passat mes de setembre es va 
celebrar a Montbui la primera 
part de la celebració d’aquest 
20è aniversari, amb diferents 
activitats i la visita d’una re-
presentació institucional i de 
veïns d’aquest municipi de 
Cáceres amb qui Montbui 

té importants vincles, ja que 
molts ciutadans de Montbui 
són originaris d’aquesta loca-
litat extremenya. 
Durant aquest 2017, 20è ani-
versari de l’agermanament 
amb Alcaudete i Iznájar
A més d’aquesta commemo-
ració amb Mata de Alcántara, 
2017 serà un any important 
en matèria d’agermanaments i 
vincles institucionals a Mont-
bui. Durant la propera Fira de 
la Multicultura  es commemo-
rarà el 20è aniversari de l’ager-
manament amb els municipis 
d’Iznájar (Córdoba) i Alcau-
dete (Jaén). 

Una delegació montbuienca, a Mata de Alcántara

Una vintena de 
joves participen en un 
curs de mecatrònica i 

soldadura

MONTBUI / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mont-
bui organitza el 8è Con-
curs de Contes “Castell 

de La Tossa”. Aquest concurs 
literari estableix diferents cate-
gories: infantil (de 6 a 13 anys), 
juvenil (de 14 a 18) i la catego-
ria general (majors de 18 anys). 
Podran participar totes aquelles 
obres de tema lliure, escrites en 
català o castellà. Han de ser inè-
dites, i cada concursant podrà 
presentar fins a dos originals.
El conte es presentarà per qua-
driplicat, en paper, còpia en CD 
i amb lletra Arial 12 a doble es-
pai espai i amb un màxim de 
cinc pàgines. Es farà constar un 
títol, un pseudònim i la catego-
ria a la qual es presenta el relat. 
En un sobre apart, amb el títol 
del conte i la categoria escrita a 
fora, s’hi faran constar les da-
des personals: nom, cognoms, 
fotocòpia del DNI o document 
similar d’identificació, adreça, 
població, telèfon i correu elec-
trònic.
L’Ajuntament de Montbui es 
reserva el dret de publicar per 
qualsevol mitjà els contes que 

opten al concurs, així com els 
premiats, respectant sempre 
l’autoria del relat. Els guanya-
dors cediran els drets de propi-
etat intel·lectual que poguessin 
correspondre per la difusió i la 
reproducció de la seva obra. 
Els premis seran: per al guanya-
dor infantil un lot de llibres; a 
la categoria juvenil un primer 
premi de 150 euros i un segon 
de 100 euros; i a la categoria ge-
neral un primer premi de 200 
euros, un segon premi de 150 
euros i un tercer de 100 euros. 
Les obres s’han d’adreçar a 
“Concurs de Contes Castell de 
La Tossa”, Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui (Dept. 
Cultura), Carretera de Valls, 57, 
08710, Montbui. El termini de 
presentació d’originals finalitza 
el dia 10 d’abril. Els guanyadors 
es comprometen a recollir el 
premi, o bé a delegar en algú. La 
composició del jurat es donarà 
a conèixer durant la celebració 
del lliurament dels premis, que 
es farà el divendres 21 d’abril. 
La participació en aquest con-
curs, que es lliurarà coincidint 
amb Sant Jordi, suposa l’accep-
tació d’aquestes bases.

Convocat el 8è concurs de 
contes “Castell de la Tossa”

Aquest proper dissabte a partir de les 12 del migdia tindrà 
lloc a la Biblioteca Mont-Àgora una sessió de “L’hora del 
conte” amb taller. Anna Marsal i Elisabet Serra presentaran 
“Quin cacau ! Desordres i altres històres”. Es tracta d’un re-
cull de tres contes divertits escrits per Anna Marsal i amb 
il·lustracions d’Elisabet Serra, i també amb forma d’àudi-
oconte.
Els tres contes estan pensats per a nens i nenes d’entre 7 i 9 
anys, encara que poden tenir un públic més ampli. 

Hora del conte amb taller 
a la biblioteca



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

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com
retir 40, 1r pis. Igualada

TÈCNIC
COMERCIAL 
I LOGÍSTIC

Empresa de l’Anoia 
de distribució de 
material elèctric i 

electrònic necessita 
un tècnic comercial 
que també donarà 

suport a l’àrea 
logística.

Agència inmobiliària

BUSCA 
COMERCIAL

Condicions 
econòmiques a convenir

TEL. 670 231 669

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01
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L a Pobla de Claramunt 
viurà els dies 2, 4 i 5 de 
febrer la Fira de la Can-

delera, festa local del municipi. 
Les activitats s’organitzen des 
de la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament i un dels actes 
principals és el mercat d’artesa-
nia i alimentació i la demostra-
ció d’antics oficis, que arriba a 
la novena edició, i que es farà el 
diumenge 5 de febrer, al matí, a 
l’entorn del nucli antic.
Les propostes festives s’obriran 
el dijous 2 de febrer amb una 
sèrie d’activitats que ja s’han 
convertit en una tradició. A 
2/4 de 12 del matí a l’església 
de Santa Maria, s’oficiarà una 
missa solemne cantada per la 
Schola Cantorum d’Igualada 
en honor a la patrona, la Mare 
de Déu de la Llet, i la benedic-
ció de candeles. Un cop finalitzi 
la celebració litúrgica, la coral 

igualadina oferirà una cantada.
A la 1 del migdia, a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions, s’inau-
gurarà una mostra col·lectiva 
de pintors i pintores poblatans. 
Enguany aquesta col·lecció pic-
tòrica tindrà un significat molt 
especial i emotiu, ja que es farà 
en record d’una de les pintores 
poblatanes que la va impulsar i 
que ja no és entre nosaltres: la 
Pepita Vilamajó.
A més dels quadres de la Pepi-
ta, se’n mostraran de vuit ar-
tistes locals més: Irene Cerve-
lló, Pepita Soteras, Xus Luna, 
Pasqual Gomicia, Miquel Bou, 
Misael Jiménez, Juan Hum-
berto Henríquez i Francesc 
Surroca. L’exposició es podrà 
visitar fins al diumenge 19 de 
febrer. L’horari de visites és de 
dilluns a dissabte, de 2/4 de 6 
de la tarda a 2/4 de 8 del ves-
pre, i el diumenge, de les 12 a 
les 2 del migdia.
Aquest mateix dia, a la tarda, 

a 2/4 de 6 al Teatre Jardí, hi 
haurà un espectacle de màgia 
per a la quitxalla. El muntat-
ge portarà per títol “La maleta 
màgica”.
Per al dissabte 4 de febrer, a 
les 8 del vespre a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal, s’ha progra-
mat un espectacle d’humor 
amb el monologuista David 
Sas. El muntatge portarà per 
títol “Indepaciència” i l’orga-
nitza l’empresa Management i 
Produccions amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament. El preu 
de l’entrada serà de 6 euros.
El diumenge 5 de febrer, a 
partir de les 9 del matí i fins a 
les 2 del migdia, el nucli antic 
acollirà el mercat d’artesania i 
alimentació i la demostració 
d’antic oficis. Aquesta activitat 
l’organitzen, conjuntament, la 
regidoria de Cultura i l’em-
presa Mapamundi Producci-
ons.
El visitants podran comprar 

els bunyols de la Candelera i 
els obsequiaran amb un pom 
de romaní i una infusió de po-
niol. Hi haurà una Vella Can-
delera que, al voltant d’una fo-
guera, explicarà els orígens de 
la festa i antigues històries.
També es podrà veure la de-
mostració d’antics oficis, com 
l’elaboració d’espelmes amb 
canya de riu i per immersió, 
l’exposició d’estris d’apicultor 
i un taller de confecció d’espel-
mes amb cera verge. Relacionat 
amb el romaní, hi haurà un ta-
ller d’elaboració d’oli essenci-
al de romaní amb fassina. I a 
l’antic safareig, una bugadera 
recrearà l’antiga activitat de 
rentar i elaborar lleixiu, recor-
dant, com fa anys, a l’entorn de 
la Candelera, es feia la bugada 
anual a les cases.
Paral·lelament al mercat, de les 
11 del matí a les 2 del migdia 
a la plaça de l’Ajuntament, hi 
haurà inflables per a la quitxa-
lla, i, en aquest mateix espai a 
2/4 d’1 del migdia, es farà una 
ballada de sardanes. Aques-
ta activitat s’organitza des de 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran.

Visita del programa “Diven-
dres” de TV3
Amb motiu de la Fira de la 

La Pobla de Claramunt es prepara per viure 
una nova edició de la Fira de la Candelera

Candelera, el programa de 
TV3 “Divendres”, presentat 
per Helena García Melero i 
Espartanc Peran, emet aquest 
dies des de la Pobla de Clara-
munt. Ahir dilluns es van 
donar a conèixer diversos as-
pectes del municipi, com el 
Castell de Claramunt, la Mare 
de Déu de la Llet, la Copa Na-
dal de Natació o la llegenda de 
Sant Procopi. 
També es va emetre un repor-
tatge amb els nens i nenes de 
l’escola Maria Borés, un espai 
que porta per títol “Amb ulls 
de nen”, i una entrevista amb 
dues de les àvies centenàri-
es del poble, la Rosa Valls i la 
Maria Manubens. 
Aquesta tarda el programa ha 
estat centrat en la celebració 
de la Fira de la Candelera i ha 
comptat amb protagonistes 
molt populars, com el Dani 
Ramírez, un dels homes del 
temps de TV3, i la reconegu-
da cuinera Carme Ruscalle-
da. L’empresa Mapamundi 
Produccions ha convertit la 
plaça de l’Ajuntament en una 
recreació de la demostració 
d’antics oficis que es podrà 
veure el diumenge 5 de febrer. 
El magazín de la televisió cata-
lana estarà a la Pobla de Clara-
munt fins al dijous 2 de febrer. 
  

Mercat de productes artesanals i alimentaris durant la Fira de la Candelera. / 



PUBLICITAT  | 27
LA VEU
Divendres, 3 de febrer de 2017



LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

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
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Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  ·  617323989

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
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L ’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt va 
aprovar, en el Ple ordi-

nari del dijous 26 de gener, la 
convocatòria de subvencions 
del 2017 per a les entitats lo-
cals. Les sol·licituds es podran 
presentar fins al 21 d’abril a les 
oficines municipals. El punt es 
va aprovar amb els vots a favor 
de tots els grups municipals: 
CiU, Participa!, Junts per la 
Pobla i ERC.
A més d’aprovar-se el termi-
ni de petició de subvencions, 
es va acordar la convocatòria 
d’una comissió formada per 
representants municipals i de 
les entitats del poble per tal 
d’informar com s’hauran de 
formalitzar les sol·licituds i els 
documents que es requeriran 
per complir la normativa vi-
gent. La reunió es farà el di-
mecres 8 de febrer, a 2/4 de 8 
del vespre a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament.
A més d’aquest tema, en el ple 
del gener es va aprovar la mo-
dificació de la periodicitat de 

les sessions ordinàries, que es 
faran cada tres mesos, d’acord 
amb la llei vigent, el segon di-
mecres, no festiu del mes, a 
les 7 de la tarda. El punt es va 
aprovar amb els vots a favor 
de CiU i en contra de Partici-
pa!, Junts per la Pobla i ERC.
Quant a les mocions, per part 
d’ERC se’n van presentar di-
verses. Una, que es va aprovar 
per unanimitat amb alguns 
matisos, va ser a favor d’obrir 
un debat sobre el futur de la 
gestió de l’aigua. Des de Junts 
per la Pobla es va presen-
tar una moció sobre ajuda al 
desenvolupament, que es va 
aprovar per unanimitat. 
I per part de Participa! tam-
bé es van presentar diverses 
mocions. Una era sobre la 
promoció de l’energia cent 
per cent renovable i la lluita 
contra la pobresa energètica. 
Després de parlar-ne, es va 
decidir deixar el text sobre la 
taula.
En aquesta sessió també va 
prendre possessió el nou se-
cretari de la Corporació po-
blatana, Pedro Vizuete.

S’obre el termini de 
sol·licitud de subvencions 
per a les entitats locals

MONTBUI / LA VEU 

A l nucli antic de Santa 
Margarida de Mont-
bui, senyorejant la 

plaça Major, es troba l’antic 
Palau dels Comtes de Pla-
sencia. Aquest gran casal, 
conegut popularment com 
la Casa Gran, es troba docu-
mentat ja des del segle XII 
en que apareix la domus de 
Montbui ubicada dins de la 
sagrera de la capella de Santa 
Coloma i conjuntament amb 
aquesta provocà el naixement 
i creixement del lloc de Santa 
Margarida. 
Passant els segles, l’antiga 
casa fortificada va crèixer i 
es reconvertí en el palau que, 
des de fa un temps, es pot vi-
sitar cada primer diumenge 
de cada mes. 
Així doncs, aquest proper 
diumenge 5 de febrer, després 
d’una petita aturada hivernal 
i de la mà d’Anoia Patrimoni, 
tindreu una nova oportuni-
tat de descobrir el Palau dels 
Comtes de Plasencia, inici-
ant-ne la visita a les 12:00h.
Podreu obtenir més informa-
ció trucant al 635 922 384 o 
bé al web  www.anoiapatri-

moni.cat (Preu de la visita 5 
euros)

Visites guiades a l’església de 
Santa Margarida
Tot i que a primer cop d’ull, 
l’església de Santa Margarida, 
al nucli antic de Montbui, no 
desperta un especial interès, 
més enllà de ser una fita re-
coneixible, pel seu campanar 
del segle XIX, des de qual-
sevol punt del poble, aquest 
edifici amaga grans secrets.

Tornen les visites guiades al Palau 
dels Comtes de Plasencia

Aquest temple, a cavall entre 
el renaixement napolità i el 
barroc català, amaga en el seu 
interior secrets que ens par-
len del domini dels Lanuza a 
Montbui.
Veniu a descobrir els secrets 
de Santa Margarida amb 
Anoia Patrimoni, aquest 
diumenge 5 de febrer, a les 
13:00. Més informació al 635 
922 384 o bé a www.anoipa-
trimoni.cat (Preu de la visita, 
3 euros).

MONTBUI / LA VEU 

E l diumenge 5 de febrer 
tindrà lloc la festa de la 
Candelera i Sant Blai a 

l’església romànica de la Tos-
sa de Montbui.  El progra-
ma d’activitats tradicional es 
complementarà amb la inau-
guració de l’exposició del dis-
senyador gràfic i artista igua-
ladí Josep M. Rosich.

Programa de la Festa de la 
Candelera:
- 11:30 Inauguració de l’expo-
sició de Josep M. Rosich “Ro-

sich a l’aire lliure 2005-2006” 
- 12:00 Missa celebrada per 
Mn. Josep Ma. Pujol amb 
benedicció de les candeles i 
de les fruites i, cantada per la 
Coral de Santa Maria
- 13.00 Sorteig d’una panera i 
un tortell.  Obsequi d’una al-

Diumenge, Festa de la Candelera 
a la Tossa de Montbui

mosta d’avellanes per a tots els 
assistents.  Donatius a benefici 
de la Llar del Sant Crist.
La festa de la Candelera és or-
ganitzada cada any per la Fun-
dació de La Tossa de Montbui, 
amb el suport del Consorci La 
Tossa.  

Visites guiades 
Recordem que cada segon 
diumenge de mes, a les 12.00 
del migdia es realitzen visites 
guiades, d’una durada aproxi-
mada d’una hora.  El punt de 
trobada és davant la porta de 
l’església.
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CARME / LA VEU 

E l diumenge 22 de gener 
amb una bona tempe-
ratura a diferencia de 

la que teníem aquestes dies 
passats la zona esportiva de 
Carme es va omplir de parti-
cipants de totes les edats amb 
les seves famílies per partici-
par al8è CROS ESCOLAR DE 
CARME.Esdeveniment or-
ganitzat pel Consell Esportiu 
de l’Anoia i  l’Ajuntament de 
Carme.
Les curses s’han allargat du-
rant tot el  mati L’afluència de 
participants va ser de 125, 17 
dels quals eren de Carme.
El punt de sortida i arribada 
fou el camp de futbol muni-
cipal, organitzant-se les curses 
al voltant de la zona esportiva 
amb set circuits habilitats per 
les diferents categories. Amb 
aquests circuits s’han realit-
zat les dotze curses segons les 

diferents categories atenent 
l’edat i el gènere dels partici-
pants, des dels més petits de 
P3 fins a cadets i infantils. La 
darrera cursa ha estat la popu-
lar que incloïa pares i mares i 
d’altres participants.
A quarts de 2 del migdia l’al-
caldessa Carme, acompanyat 

Celebrat el 8è Cros escolar de Carme

del regidor d’esports i regido-
ra de cultura  feren el lliura-
ment de trofeus i medalles als 
1 primers classificats de cada 
categoria així com al primer 
classificat del poble per cada 
categoria.
Podeu consultar les classifica-
cions a: www.ceanoia.cat

CARME / LA VEU 

La setmana passada, les do-
nes grans del Casal de Car-
me, van rememorar  vells 
temps, realitzant bufandes, 
bufs... i altres articles de 
punt, de una manera molt 
curiosa i sobretot econòmi-

ca. Tot fet a mà. A mà, vol 
dir sense  agulles de mitja ni 
ganxet...
Aquesta activitat, va tenir 
lloc gràcies a la gentilesa de 
la vilatana i també usuària 
del casal, Montserrat Farré. 
Una sort i un  plaer compar-
tir la tarda fent punt ,a mà!

Fet a mà al Casal 
de Carme

CABRERA D’A. / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na ha realitzat l’Estudi 
sobre la titularitat de 

camins de Cabrera d’Anoia, 
un document amb el qual 
l’ajuntament vol aclarir els 
dubtes que té sobre si alguns 
camins municipals són de ti-
tularitat pública o privada. 
El treball ha estat lliurat pel 
diputat d’Infraestructures Vi-
àries i Mobilitat, Jordi Fàbre-
ga, a l’alcalde, Salustià Mon-
teagudo.
L’Estudi recull, ordena i pro-
cessa les dades obtingudes 
durant el procés d’investiga-
ció d’aquesta titularitat i fa-
cilita les fonts d’informació 
que s’han utilitzat. En el cas 
de Cabrera d’Anoia, s’han in-
vestigat dos camins que figu-
ren al Catàleg de camins mu-
nicipals i dos més no inclosos 
en aquest catàleg, però dels 
quals l’Ajuntament va dema-
nar-ne la investigació.
Per cadascun dels camins 
investigats, es defineixen els 
trets fonamentals i les fonts 
documentals a partir de les 
quals es pot justificar la seva 
titularitat, ja sigui pública o 

no, i es realitza una fitxa amb 
els document que sostenen 
la investigació duta a terme. 
Cal destacar que aquest tipus 
d’estudis parteixen de la base 
del coneixement dels matei-
xos ajuntaments i busquen 
contrastar la informació amb 

La Diputació lliura a Cabrera 
d’Anoia un estudi sobre la 
titularitat de camins del municipi

diferents fonts que puguin 
demostrar l’existència histò-
rica dels camins.
Com a informació documen-
tal es consulten, per exem-
ple, actes de delimitació i els 
quaderns de camp de l’ater-
menament dels diferents mu-
nicipis que va realitzar l’exèr-
cit al voltant dels anys 20, el 
cadastre actual i el cadastre 
d’implantació, cèdules de 
propietat, informes pericials i 
projectes antics. D’altra ban-
da, com a informació gràfica 
es consulten principalment 
mapes antics, plànols topo-
gràfics i ortofotos antigues.

LA LLACUNA / LA VEU 

L a Llacuna  ja ho té tot 
apunt per celebrar els 
Tres Tombs de Sant 

Antoni, que aquest  diumen-
ge 5 de febrer arriben a la 
seva 10a edició des de la seva 
recuperació amb la partici-
pació de cavalls i carruatges. 
Ells tradicionals Tres Tombs 
començaran diumenge a la 
1 del migdia a la plaça de les 
Oliveres. Abans però, el ma-
teix diumenge a les 9 h del 
matí hi haurà un esmorzar 
per a tots els participants i 
l’ajuntament farà el lliura-
ment d’un detall a tots ells, 
en aquesta ocasió un llum 
frontal per il·luminar les nits.
El recorregut dels tombs es-
tarà degudament senyalitzat 
i el tercer tomb finalitzarà a 
la Plaça Major on es realit-

zarà la benedicció. A més, 
hi haurà coca i mistela per a 
tothom i venda dels tradicio-
nals tortells.
Amb motiu del 10è aniversa-
ri d’haver recuperat els Tres 
Tombs a cavall a la Llacuna, 
la Comissió dels Tres Tombs 
vol fer una nova bandera del 
Sant per preservar la tradi-
cional. Els comerços locals, 
venen butlletes per la parti-
cipació.
La vigília, el dissabte 4 de fe-
brer, a partir de les 9,30 h del 
matí tothom qui vulgui po-
drà sortir de la plaça Major 
a peu, en bicicleta o a cavall i 
fer un tomb pels voltants de 
La Llacuna per finalitzar, a les 
11 h, al Roure d’Ancosa, amb 
un esmorzar de germanor en 
el que cal portar-se l’esmor-
zar però s’oferirà coca per a 
tots els assistents.

Tradicionals Tres 
Tombs a la Llacuna

Amb el document 
l’Ajuntament vol acla-

rir dubtes sobre si 
alguns dels camins 
són de titularitat 
pública o privada
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E D I C T E

Per Decret de l’Alcaldia, de data 25 de gener de 2017, s’ha aprovat inicial-
ment el Pla especial de caràcter projectual per a la construcció d’una escala 
mirador a la torre de llevant del Castell de Miralles, i s’ha resolt sotmetre'l a 
informació pública per un termini d’un mes, mitjançant edictes publicats 
en el Butlletí O�cial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal i a la web municipal.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’esmentat expedient es pot 
consultar a les o�cines municipals tots els dies feiners, en horari de 9.30 a 14 
hores, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions i docu-
mentació que considerin oportunes.
 
Aquesta resolució no es pot impugnar, per tractar‐se d’un acte administra-
tiu de tràmit no quali�cat. No obstant, es podrà interposar qualsevol recurs 
que es consideri ajustat a dret.

Santa Maria de Miralles, 26 de gener de 2017

L’Alcalde, Pere Argelich Pujadó

PIERA / LA VEU 

A quest dilluns 30 de 
gener s’ha signat el 
contracte de la nova 

concessió de la Piscina muni-
cipal per un període de 5 anys. 
El traspàs de la gestió entre 
l’antiga i la nova empresa es 
farà dimecres dia 1 de febrer i 
això obligarà que les instal·la-
cions restin tancades al públic 
durant la jornada.
A partir de dijous 2 de febrer, 
la nova concessionària ope-
rarà amb tota normalitat, per 
la qual cosa, els usuaris no 
hauran de notar cap canvi i es 
continuaran oferint els serveis 
com és habitual.

La nova empresa adjudicatària, 
guanyadora del concurs que 
l’Ajuntament va posar en ofer-
ta fa uns mesos, és Sport Assis-
tance 2000 SL i té el compro-

Signat el contracte de la nova 
concessió de la piscina de Piera

mís de mantenir  la plantilla 
actual de treballadors així com 
ampliar i millorar els serveis 
que s’ofereixen des d’aquesta 
instal·lació municipal.

PIERA / LA VEU 

El passat diumenge 29 de ge-
ner, una vintena de persones 
van participar en la sortida or-
ganitzada per Piera Turisme. 
Les condicions meteorològi-
ques van ser finalment bones 
i van respectar aquesta prime-
ra excursió de l’any durant la 
qual els pierencs i pierenques 
van fer una ruta pel Castell de 
Fang.
Durant la sortida, els partici-
pants van poder gaudir de la 
natura i els paisatges de l’en-

Fent ruta pel castell de fang

torn de la vila. El recorregut es 
va iniciar al parc del Gall Mu-

llat i va finalitzar al nucli antic 
i als peus del castell de Piera. 

PIERA / LA VEU 

C arles Gómez, nascut 
el 2005, va participar 
en quatre proves: 50 

braça, 50 lliures, 100 lliures i 
50 esquena. Tot i haver estat 
un campionat intens i cansat, 
tant ell com la seva família 
han destacat que «Ha valgut 
la pena i estem súper contents 
per la feina feta», al mateix 
temps que valoren molt la tas-
ca de l’entrenador Toni Tar-
riño, que diumenge també va 
ser-hi per donar-los suport.
Un cop sumada la puntuació 
de les quatre proves, el resultat 
li ha permès pujar al podi, el 
somni de qualsevol esportista 
que assaboreix el resultat del 

seu esforç. Així que només 
queda felicitar-lo per la seva 
gran actuació i animar-lo a se-
guir millorant.
Aquest cap de setmana ha es-
tat intens també per als neda-
dors de les categories Infantil, 
Júnior i Absolut, que han par-
ticipat en el campionat, cele-
brat al CN Badia, amb molt 
bons resultats. Els benjamins 
de 2006 i els alevins del Club 
han participat per segon any 
consecutiu, amb un total de 
175 nedadors del territori, en 
el II Torneig Rubí. Tres me-
dalles per als nedadors Aleix 
Blanes (or), Avril Vera (plata) 
i Arnau Mora (plata) i trofeu 
al segon club amb més puntu-
ació dels 9 que hi participaven

Carles Gómez, del 
CN Piera, subcampió 
d’Espanya

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L ’Ajuntament ha editat 
un any més el calendari 
anual que es fa arribar a 

totes les llars del municipi. 
La temàtica escollida d’aquest 
any ha estat les entitats del 
municipi, d’aquesta manera 
l’Ajuntament vol fer un pe-
tit homenatge a la important 
tasca social, cultural, esporti-
va, educativa, que fan. Així, es 
va demanar a les entitats una 
fotografia que reflectís la seva 
activitat, la seva gent i va do-
nar una col·lecció de 24 foto-
grafies que s’han posat aleatò-
riament al calendari 2017. 
Les entitats participants són: 
Amamantem, Ampa Ceip J. 
Masclans, Grallers DIC-DUC-
FAC, Ampa Ses Vallbona, DIC-

DUC-FAC Colla Gegantera, 
Falcons de Vallbona d’Anoia, 
Diables de Vallbona, Agrupa-
ment Escolta Josep Masclans, 
Petanca Vallbona, Penya Blau-
grana Vallbona d’Anoia, Grup 
de Teatre Vallbona, Barri Ca-
gallons, ADF Vallbona d’Ano-
ia, Jovent de Vallbona, Barri 
de l’Olla, Coral Ara i Aquí, 
Col·lectiu Camí Ral, Casal 
d’Avis de Vallbona, Basquet 
Vallbona, Club Ciclista Vall-
bona, Club de Futbol Vallbo-
na, Padel Vallbona, Vallbona 
Comerç i Vallbona Solidària. 
Aquest mes de gener s’ha re-
partit a totes les llars. En el cas 
de no haver-lo rebut, a l’Ajun-
tament es pot trobar el calen-
dari, que es lliura de forma 
gratuïta a qui el sol·liciti, fins 
a esgotar existències.

L’Ajuntament de Vallbona 
edita un calendari amb les 
entitats com a protagonistes
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MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa ja ha donat per 
finalitzada la primera 

fase del projecte de construcció 
del futur pavelló poliesportiu 
municipal, i que ha consistit en 
la instal·lació de tota la coberta 
de la pista i d’un nou sistema 
d’il·luminació que permet l’ús 
de l’equipament en horaris 
sense llum solar. Des del mes 

de gener, l’espai ja ha comen-
çat a ser utilitzat per les escoles 
-durant l’hora d’esbarjo- i per 
diferents equips i clubs espor-
tius del municipi que ara ja 
disposen d’un espai més a la 
vila per a poder entrenar-se.
Al llarg de les properes setma-
nes, el consistori també durà a 
terme petits treballs de posta 
a punt; com ara, la imprima-
ció de les línies de la pista o 
la col·locació d’un tancament 

L’Ajuntament masquefí cobreix la 
pista del futur Pavelló Poliesportiu

perimetral per habilitar l’equi-
pament a la pràctica d’esports 
com l’hoquei. Ara, un cop 
coberta la pista, l’objectiu de 
l’equip de govern és, en una se-
gona fase, començar les obres 
que permetin culminar la 
construcció definitiva d’aquest 
segon Pavelló Poliesportiu de 
Masquefa i donar resposta a les 
necessitats expressades pels ve-
ïns i el teixit esportiu i educatiu 
local.

MASQUEFA / LA VEU 

Dilluns al matí, dos homes que treballaven a l’Avinguda la 
Línia número 10 de Masquefa van caure d’una alçada de sis 
metres al despendre’s el braç articulat d’una grua en la qual 
estaven muntats. Immediatament, diverses patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, la Policia Local, Bombers de la Generali-
tat i serveis sanitaris s’han desplaçat al lloc de l’accident.
Un dels accidentats ha mort al mateix lloc; era veí de Piera i 
tenia 31 anys. L’altre home, veí de Masquefa i de 45 anys, ha 
resultat ferit greu i ha estat traslladat a l’Hospital de Bellvitge.
El Mossos d’Esquadra han posat els fets en coneixement del 
jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia i del Departament 
d’Empresa i Coneixement, d’acord amb els procediments ha-
bituals en accidents al lloc de treball.

Un home mor i un altre resulta 
ferit al caure d’una grua mentre 
estaven treballant a Masquefa

LA TORRE DE C. / LA VEU 

E l passat 25 de gener, el 
diputat delegat de Co-
merç de la Diputació 

de Barcelona, Isaac Albert, va 
ser rebut a l’Ajuntament per 
l’alcalde,  Jaume Riba, acom-
panyat de Xavier Comes, regi-
dor de promoció econòmica 
de l’Ajuntament de la Torre.
En la reunió es van presentar 
els projectes que des de l’Ajun-
tament de Torre de Claramunt 
s’iniciaran durant aquest 2017 
per tal de fomentar i promou-
re polítiques locals per generar 
un teixit comercial dinàmic.
Dins de les actuacions pre-
vistes pel 2017 es van desta-
car com a novetat la recupe-
ració del tradicional Mercat 
dels Diumenges al nucli de la 
Torre i l’aposta per continuar 
fent créixer la Fira de l’Olla de 
Murri i de la Cassola de Vinya 
que es realitzarà el segon cap 
de setmana de novembre a Vi-
lanova d’Espoia.
També es va parlar de la ne-
cessitat de dinamitzar més el 
comerç local mitjançant cam-

panyes comercials per fidelit-
zar i atreure nous clients als 
comerços del municipi. Com 
a novetat es va parlar d’una 
actuació conjunta que s’està 
treballant entre els municipis 
de Vallbona d’Anoia, Caste-
llolí i la Torre de Claramunt, 
coordinador de l’actuació.
Ambdues parts van arribar a 
l’entesa per tal de fomentar 
el teixit comercial dels petits 
municipis, sent la Torre de 

Claramunt un dels municipis 
amb més interès per comen-
çar a treballar en polítiques 
locals de comerç. Per això, des 
de l’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt es continua apos-
tant per rebre suport tècnic 
en matèria de comerç a través 
del servei que presta el Consell 
Comarcal de l’Anoia on es re-
nova, per aquest 2017, el con-
veni per destinar una persona 
per gestionar les actuacions.

El Diputat de Comerç visita 
la Torre de Claramunt 

LA LLACUNA / LA VEU 

Aquest mes de gener les 
activitats de medi am-
bient i muntanya s’han 

traslladat a un altre entorn més 
blanc. Hem estat a Port del 
Compte gaudint dels paisatges 
i les activitats que ens van or-
ganitzar la Coordinació Rural 
de Catalunya, entitat de la qual 
depenem el CRABA (Centre 
Rural d’Activitats Baixa Anoia, 
amb seu a La Llacuna).
En aquesta ocasió les activitats 
anàvem dirigides a més d’un 
Centre d’Activitats Rurals, el 
de Tortellà (La Garrotxa), el 
d’Oristà (Osona) i el de La 
Llacuna (Anoia). Ha sigut una 
experiència molt positiva, ja 
que ens hem conegut famílies 
i joves d’altres indrets de Cata-
lunya, que sota la direcció del 
CRUC, treballem amb els ma-
teixos objectius.
Els primers en gaudir-ho varen 
ser els joves de 12 a 17 anys. 
Si bé hi vam tenir poca assis-
tència, aquesta va ser valorada 
molt positivament. Els joves 
van marxar de La Llacuna el 
dissabte 14 de gener acompa-
nyats d’una monitora i es van 
instal·lar a l’Alberg el Mirador 

de Port del Compte fins diu-
menge 15 al migdia. Entre les 
activitats que van poder fer, 
destaquem la sortida amb ra-
quetes de neu i felicitem els 
joves per afrontar-ho amb va-
lentia, doncs les condicions 
meteorològiques van ser dures.
El cap de setmana 21 i 22 de 
Gener va ser el torn de les fa-
mílies. En aquesta ocasió ens 
vàrem reunir famílies de La 
Llacuna i de Tortellà. També es 
varen allotjar a l’Alberg el Mi-
rador de Port del Compte i el 
temps ens va acompanyar. Les 
activitats estaven organitzades 
per grups, així els més petitons 
es varen quedar al jardí de neu 
acompanyats de 2 monitores, 
els infants de 6 a 11 anys varen 
fer, també una sortida amb ra-
quetes de neu fins al Forat de la 
Bòfia, i el grup de pares i mares 
varen fer una excursió, també 
amb raquetes, fins al pic de La 
Morrera a 2.200 m. La convi-
vència va ser molt agradable i 
els van quedar ganes de fer al-
guna trobada més.
Estem molt contents i valorem 
molt satisfactòriament aquest 
tipus d’activitats, ja que ajuden 
a enfortir els valors pels quals 
té sentit aquesta feina.

Activitats a la neu del 
Centre Rural 
d’Activitats Baixa Anoia



ANOIA SUD  |  33
LA VEU
Divendres, 3 de febrer de 2017

CAPELLADES / LA VEU 

A rriba la Festa Major 
d’Hivern de Cape·
llades, un cap de set·

mana ple d’activitats molt 
variades. 
Les activitats començaran el 
dissabte 4 a les 12:30 amb 
la inauguració de l’exposi·
ció de pintura de Juan Sa·
buquillo. Pintor totalment 
autodidacte i de tradició 
pictòrica familiar, presenta 
a les Voltes de la Casa Bas la 
seva obra “Darrers Treballs” 
on ens mostra la seva mirada 
de paisatges naturals, urbans 
i personatges a través de la 
seva paleta de colors molt 
personal. 
El primer dia de les festes 
continuarà amb el concert 
del grup capelladí de Cálido 
Home. El duet format per 
Anna Andreu i Eduard Pagès 
presenta el seu nou treball 
“Tones and Shapes”, cantada 
íntegrament en anglès i amb 
un toc de música folk. S’es·
trenarà al Teatre La Lliga a 
les 23:00. 

El diumenge 5 podrem gau·
dir també al Teatre La Lliga 
de la Big Band de l’Escola de 
Música de Capellades, en el 
seu concert vermut “De pel·
lícula i altres músiques...”  a 
partir de les 13 hores.  A les 
18h la festa es traslladarà al 
Casal d’avis de Cal Ponet on 
es celebrarà el Ball de Santa 
Dorotea de la gent gran.
L’últim dia de festa arribarà 
el dilluns dia 6, festivitat de 
Santa Dorotea, que comen·
çarà amb l’Ofici de Festa 
Major a l’Església de Santa 
Maria de Capellades a les 
11:15; tot seguit es podrà 
procedir a fer un petit tastet 
de “migues” andaluses a la 
Plaça Verdaguer, organitzat 
per l’Agrupació Cultural de 
Sevillanes i la Casa d’Anda·
lusia de Capellades. 
Finalment a les 13h, La Xiu·
la, un grup d’animació mu·
sical  amb vessants socials i 
educatives donaran vida i 
bon humor al tancament de 
la Festa Major d’Hivern amb 
el seu últim espectacle “Do·
nem·li la volta al món”. 

Aquest cap de setmana 
es celebra la Festa Major 
d’Hivern

CAPELLADES / LA VEU 

D esprés de realitzar un 
ple extraordinari el 
dia 18, es va dur a ter·

me el dia 25 el ple ordinari del 
mes de gener de l’Ajuntament 
de Capellades. 
En el primer punt es va pospo·
sar les actes anteriors, del 2 de 
novembre i del 22 de desembre 
de 2016, per al proper ple.
Al segon punt, es va donar 
compte de la presa de posses·
sió de la Sra. Marissa Sala Serra 
com a interventora interina. 
En l’últim ple extraordinari els 
diferents grups polítics ja van 
donar la benvinguda a la nova 
interventora de l’Ajuntament, 
però ara es feia de manera ofi·
cial, ja que es tractava d’un ple 
ordinari. 
En tercer lloc es va aprovar 
per unanimitat la moció per 
a la creació de mesures en 
contra de les agressions mas·
clistes presentada per l’equip 
de govern. Per aconseguir el 
màxim consens a la moció es 
va incorporar l’acord següent 
i que ja està establert per llei; 
quan l’Ajuntament de Cape·
llades es vulgui personar com a 
acusació popular en els proce·
diments penals en el cas de vi·
olència masclista amb resultat 
de mort al nostre terme muni·
cipal, s’hagi d’aprovar prèvia·
ment pel Ple de l’Ajuntament. 
En aquesta moció es recull 
qüestions com que en cas de 
víctimes mortals per violència 
masclista, es posi un llaç ne·
gre a la façana de l’ajuntament 
i les banderes onegin a mitja 
asta. Seguidament es va fixar 
el rebuig i l’oposició de l’Ajun·

tament de Capellades envers 
qualsevol proposta de les ad·
ministracions competents que 
impliqui l’anul·lació del Jutjat 
de Violència vers les Dones a 
Igualada. L’Ajuntament lluita·
rà contra l’assetjament sexual 
i les violències masclistes amb 
l’ajuda de la cooperació de 
la Policia Local i la resta dels 
cossos de seguretat amb la im·
plementació de campanyes de 
prevenció i acompanyament 
de les víctimes, a més a més 
d’endurir la detecció de casos, 
actuació i recolzament a les 
dones víctimes i als seus fills/es 
menors. 
A més a més, l’Ajuntament 
de Capellades elaborarà i im·
plementarà un protocol mu·
nicipal contra les agressions 
sexistes, lgtbifòbiques en festes 
i espais d’oci de la vila amb la 
participació de diferents enti·
tats de Capellades.
Finalment, la moció recull que 
es realitzaran partides pressu·
postàries per tal de finançar 
les actuacions de l’ajuntament 
adreçades a la millora de la si·
tuació de desigualtat de les do·

nes a més a més de fer actualit·
zacions i estudis d’impacte de 
gènere de diferents programes 
i projectes de cada àrea d’actu·
ació municipal. 
Per una banda, el grup de CiU 
va comentar que havent parlat 
tots els grups polítics es senti·
en molt més còmodes amb la 
moció, però va afegir que no 
estaven del tot d’acord amb 
moltes de les expressions utilit·
zades.  Per altra banda, el PSC 
va posar èmfasi en el treball de 
la regidora de Polítiques d’ha·
bitatge, Equitat i Participació 
Ciutadana,  Adela Morera,  i va 
aclarir que el seu motiu de pos·
posar la moció va ser només 
per trobar el màxim ventall de 
protecció possible. 
En el darrer punt de l’ordre del 
dia es va donar compte al ple 
del decret d’alcaldia on s’esta·
bleix que el regidor Sergi Pérez  
traspassa la regidoria d’Hisen·
da al regidor Jaume Solé.
Per últim, es fa afegir un punt 
a l’ordre del dia per donar 
compte del decret on es pror·
roga el pressupost de l’exercici 
de 2016. 

Aprovada per unanimitat la moció 
per a la creació de mesures contra les 
agressions masclistes

CAPELLADES / LA VEU 

L ’Ajuntament de Cape·
llades ha obert aquest 
dilluns la primera xarxa 

social destinada al jovent ca·
pelladí: Capellades Joventut, al 
Facebook. 
A partir d’aquesta eina, es pre·
tén informar al col·lectiu jove 
dels diferents projectes, pro·
grames, tallers, xerrades i opor·

tunitats ja siguin de caràcter 
formatiu, ocupacional i d’oci i 
lleure que ofereix tant a nivell 
municipal com comarcal. 
A més a més, aprofitant els 
avantatges de la xarxa 2.0 es fo·
mentarà la interacció entre els 
joves i l’administració mitjan·
çant la comunicació bidirecci·
onal a través de likes, comenta·
ris i missatges privats. 
La pàgina web se’ns presenta 

amb el primer logotip de l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament de 
Capellades, que ajudarà a iden·
tificar a tots els usuaris l’àrea 
en qüestió. L’obertura de la 
pàgina de Facebook i la crea·
ció del logotip són algunes de 
les primeres accions que s’han 
dut a terme en el primer Pla 
Local de Joventut del municipi 
de Capellades, que actualment 
està en la seva fase final. 

L’Ajuntament de Capellades obre 
la primera pàgina de Facebook 
destinada als joves

CAPELLADES / LA VEU 

S ón obertes les inscrip·
cions per a la Rogaine 
2017. Els capelladins i 

capelladines més esportius 
podran gaudir el 25 i 26 de 
febrer d’un cap de setmana 
d’aventura amb sortida i ar·
ribada a Capellades. Es trac·
ta de les Rogaines “2 dies de 
l’Anoia”, curses d’orientació 
que tindran la modalitat clàs·
sica a peu, estrenada l’any 
passat, i la modalitat BTT, 
novetat d’aquest 2017. 
Per una banda, la primera 
modalitat clàssica “II Rogaine 
de l’Anoia” serà el dissabte 
dia 25 i hi podran participar 
equips de 2 a 5 components, 
on cadascun haurà de crear 
la seva estratègia per tal de 
recórrer la comarca i desco·
brir totes les fites. La cursa de 
6 hores començarà a les 9:00 
del matí i contarà amb un to·

tal de 45 fites, mentre que la 
de 3 hores ho farà a les 10:00 i 
seran 30 fites les que s’hauran 
d’aconseguir. Els participants 
gaudiran d’un àpat de cloen·
da a l’arribada. 
Per altra banda, la segona 
modalitat serà la de BTT el 
diumenge 26, la “6 Pedals 
MTBO Rogaine”. En aques·
ta activitat els participants 
podran pedalejar en equip o 
individual, i com passa amb 
el format clàssic, cada equip 
o participant podrà disse·
nyar la seva estratègia per tal 
d’aconseguir les 30 fites en un 
total de 4 hores. La sortida es 
durà a terme des de l’Institut 
Molí de la Vila. 
L’activitat està organitzada 
per La Nova Fita amb la col·
laboració de l’Ajuntament 
de Capellades i l’AEMdeKp. 
Ara com ara les inscripcions 
ja són obertes i es poden fer a 
la pàgina web lanovafita.com

Dues Rogaines per 
Capellades i rodalies 
amb La Nova Fita
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L ’Ajuntament de Cape·
llades ha estat un dels 
14 ajuntaments, d’entre 

5.000 i 20.000 habitants, que 
ha estat reconegut per  l’ús de 
les eines d’administració elec·
trònica.
L’entrega de premis es va fer 
dijous de la setmana passa·
da dins el marc de la segona 
edició del Congrés de Govern 
Digital, “El repte de la societat 
digital i la transformació de les 
Administracions Públiques”, 
organitzat per la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci AOC i 
el Consorci Localret, amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, celebrat al Cen·
tre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB). Hi van 
assistir la consellera de Gover·
nació, Administracions Pú·
bliques i Habitatge, Meritxell 
Borràs, el director gerent del 
Consorci AOC, Manel Sanro·
mà, i la vicepresidenta del Col·
legi de Secretaris, Interventors 
i Tresorers de Catalunya, Celia 
Argilés.
Ells han estat els encarregats 
de lliurar els reconeixements 

d’Administració Oberta als 69 
ajuntaments que han destacat 
en l’ús de les eines d’adminis·
tració electrònica, als 14 con·
sells comarcals que han acostat 
millor l’administració electrò·
nica al territori, i, finalment, 
als 4 ajuntaments que han si·
gut els més productius i els que 
han fet més ús de les eines de 
l’AOC. 
Com a representants del con·
sistori capelladí, han assistit 
a l’acte el regidor de transpa·
rència, Salvador Vives,  i  el 
de Comunicació, Jaume Solé. 
Després de recollir el guardó 

Capellades, reconegut per l’ús destacat 
d’eines d’administració electrònica

han manifestat que  “aquest 
reconeixement ens anima a 
continuar treballant des de les 
àrees de transparència i comu·
nicació, conjuntament amb els 
treballadors, administratius 
i tècnics de la casa que s’han 
implicat per aconseguir que la 
nostra administració munici·
pal sigui moderna, àgil i trans·
parent”. 
Just en aquest sentit el mes de 
gener s’ha publicat la nova pà·
gina web de l’Ajuntament de 
Capellades que permet arribar 
a l’administració d’una mane·
ra directa i ràpida.

CAPELLADES / LA VEU 

Després de la celebració 
del Ple municipal el 
passat dimecres 25 de 

gener, el grup municipal de CiU 
denuncia el que qualifica de 
mala gestió en el procés d’ober·
tura de la nova aula de lactants 
a l’Escola Bressol “Vailets” de 
Capellades.
Sabent per informació de car·
rer de la obertura imminent de 
l’ampliació de l’aula de lactants, 
en el Ple i després d’un seguit de 
preguntes per part del grup a la 
oposició de CiU, es va evidenci·
ar la manca de coordinació de 
l’Ajuntament amb el Departa·
ment d’Ensenyament de la Ge·
neralitat sense que aquest en·
cara hagi autoritzat la obertura 
del nou servei. Altrament, a dia 
d’avui tampoc no s’ha signat 
cap conveni entre les dues parts.
A nivell intern de l’Ajuntament 
tampoc s’han fet les prescripti·
ves modificacions pressupos·
tàries que permeten tenir més 

ingressos i que autoritzen les 
despeses pel funcionament. 
Després de reunir·se amb l’al·
calde Aleix Auber i el portaveu 
del grup municipal del PSC, el 
representant de CiU va dema·
nar que s’atenguessin les ne·
cessitats de les famílies el més 
ràpid possible però denunciant 
al mateix temps la mala gestió 
del procés.  Al mateix temps 
que ha demanat que no es tras·
lladi cap responsabilitat a nin·
gú més, més enllà de l’equip de 
govern i concretament de les 
àrees d’Ensenyament i d’Alcal·
dia.
El mateix dia de la reunió i mit·
jançant registre d’entrada, el 
grup municipal de CiU ha de·
manat un seguit de documen·
tació per saber l’abast d’aques·
ta gestió; l’acte administratiu 
que posi inici a l’expedient, la 
modificació pressupostària, 
l’informe d’intervenció auto·
ritzant la despesa, el conveni 
entre Ajuntament i el Depar·
tament d’Ensenyament, l’auto·

rització del Departament d’En·
senyament, el procediment per 
proveir les places d’educadores 
o mestres, etc.
Des de fa mesos el grup muni·
cipal va demanar la obertura de 
la nova aula de lactants mentre 
des de l’àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament negava aquesta 
demanda per part de les famí·
lies. Una vegada comprovada 
aquesta necessitat s’ha posat de 
manifest que les àrees de go·
vern implicades; Ensenyament, 
Hisenda i Alcaldia, totes gover·
nades fins ara per al CUP han 
gestionat malament aquesta 
problemàtica i sense una cor·
recta coordinació entre les ma·
teixes que retardat la posada en 
marxa d’aquest servei prevista 
pel dimecres 1 de febrer.
Des de CiU estem a l’espera de 
les informacions que se’ns do·
nin des de Alcaldia o la regido·
ria d’Ensenyament i ens posem 
a disposició de les dues admi·
nistracions i les famílies per 
ajudar en el que sigui necessari.

Convergència a Capellades denuncia 
la mala gestió en l’ampliació 
de l’escola bressol

CAPELLADES / LA VEU 

L a Fundació Consorts de 
Guasch de Capellades 
ha ampliat novament 

la seva oferta de places públi·
ques. Fa només uns mesos hi 
havia només un 40% del total 
de les places de titularitat pú·
blica. Quan acabi aquest mes 
de gener, les places públiques 
de la Residència de Capellades 
seran el 76% de la seva oferta 
total.
Ara com ara a la Residència 
de Capellades s’ofereixen 83 
places, 63 de públiques i 20 de 
privades. Això significa que en 
molt poc temps s’ha ampliat 
el servei amb 28 places públi·
ques
Des de la Fundació Consorts 
Guasch s’ofereixen diversos 
serveis, a banda del propi de 
Residència. Un dels més uti·
litzats és el Centre de Dia, per 
a usuaris majors de 65 anys 
que continuen vivint a la seva 
llar però necessiten unes ho·
res diàries de suport extern. 

Altres propostes són el servei 
de menjador, adreçat tam·
bé a majors de 65 anys que 
viuen de manera autònoma 
però utilitzen el menjador del 
centre per menjar de manera 
equilibrada o adaptada a les 
seves necessitats. També es po·
den fer estades temporals, per 
tal que la persona cuidadora 
pugui descansar, o bé acolli·
ment temporal tant amb per·
sones dependents o com en 
altres que puguin gestionar·se 
de manera autònoma.
Per a més informació sobre el 
centre o per conèixer les acti·
vitats que s’hi realitzen es pot 
trucar al 93 801 01 07 o bé vi·
sitar la pàgina web:
 www.fundaciocg.com

La Residència de Capellades 
amplia la seva oferta en 10 
noves places públiques

CAPELLADES / LA VEU 

L’Associació de Comerç 
i Serveis, Capellades 
Comerç, ha organit·

zat un cicle formatiu per als 
seus socis per tal d’incidir en 
la professionalització del sec·
tor. Aquesta iniciativa, que 
compta amb el suport de 
l’Ajuntament de Capellades, 
s’emmarca dins un seguit 
d’accions emmarcades en un 
pla estratègic endegat amb 
l’objectiu de modernitzar el 
teixit comercial del municipi.
A més, es persegueix l’objec·
tiu transversal de fomentar el 
reciclatge professional per a 
adquirir eines que contribu·
eixin a fet més competitiu les 
activitats econòmiques ubica·
des a peu de carrer de la vila. 
Els cursos de formació gratu·
ïts proposats per aquest pri·
mer trimestre de l’any són el 
següents:
· Aparadorisme. Curs ori·
entat a aprendre tècniques, 
materials i diferents compo·
sicions per a realitzar l’apara·
dor. Aquesta sessió tindrà lloc 

el dia 2 de febrer, de 15.15h a 
16.15h a la Biblioteca El Safa·
reig de Capellades.
· Tecnologies de la informació 
aplicades al comerç. En aques·
ta sessió s’aprendrà a utiltizar 
el facebook de manera efectiva 
i, també, a fer comunicacions 
electròniques. El curs tindrà 
lloc el dia 16 de febrer, de 
15.15h a 16.15h a la Biblioteca 
El Safareig de Capellades.
· Google per al comerç. En 
aquesta ocasió el comerç co·
neixerà com es pot utilitzar 
Google per a millorar la visi·
bilitat a internet. El curs s’im·
partirà el dia 2 de març, de 
15.15h a 16.15h a la Biblioteca 
El Safareig de Capellades.
· Finances per al comerç. 
Aquesta píndola aportarà 
eines de gestió bàsiques per al 
negoci detallista. La data esco·
llida és el dia 16 de març, de 
15.15h a 16.15h a la Biblioteca 
El Safareig de Capellades.
Les inscripcions a aquest 
curs són gratuïtes i es realit·
zen, de manera exclusiva, per 
al conjunt d’associats de Ca·
pellades Comerç. 

Cursos de formació per 
al comerç
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L a primera ‘Nit de l’Es-
port i la Cultura 2016’ 
de Calaf donarà el tret 

de sortida a la Festa Major 
d’Hivern, ‘Santa Calamanda’, 
que s’allargarà fins al dilluns 
6 de febrer. Durant aques-
ta gala, que començarà a les 
20.00 hores amb una rebuda 
musical al vestíbul del Casal 
de Calaf, es lliuraran els pre-
mis als calafins i entitats que 
han destacat més durant el 
darrer 2016 tant pel que fa a 
l’esport com en les diferents 
disciplines culturals. També 
es farà entrega dels guardons 
‘Premi Alta Segarra de l’Es-
port’ i ‘Premi Alta Segarra de 
la Cultura’.
L’endemà dissabte, a partir 
de les 11.30 hores, es pre-
sentarà en societat la nova 
‘Associació Cultural i Educa-
tiva Calamanda’ en un acte 
que tindrà lloc a la plaça dels 
Arbres i que començarà amb 
una exhibició dels Bastoners 
de Copons. Seguidament 
s’iniciarà una cercavila amb 
la Colla de Geganters i Gra-
llers de Calaf que passarà pel 
passeig de Santa Calamanda, 

el carrer Teixidor i el carrer 
de Sant Jaume. En tornar a 
la plaça dels Arbres hi haurà 
sardanes i, per tancar, es farà 
una presentació de l’entitat i 
un pica-pica final.
A la tarda hi haurà nova edi-
ció de l’Escala en hi-fi de l’Es-
plai de la Gent Gran que es 
podrà veure a les 18.00 hores 
a la Sala d’actes municipal. En 
paral·lel, a la Sala de fusta del 
Casal, els més petits podran 
gaudir de l’espectacle fami-
liar ‘Bianco’ programat amb 
la col·laboració de Bitxets 14. 
Tots dos actes seran gratuïts.
L’oferta de la nit de dissabte 
també serà teatral amb l’obra 

‘Els darrers dies de la Catalu-
nya republicana’ de la compa-
nyia Terra Teatre. Tindrà lloc 
al Casal de Calaf a partir de 
les 22.00 hores amb un preu 
de 3 euros.
Les propostes més tradici-
onals arribaran el diumen-
ge, dia de Santa Calamanda. 
Al matí, a les 11.30 hores, la 
missa solemne en honor a la 
patrona anirà seguida d’una 
nova ballada de la Metredan-
sa, un ball típicament calafí 
recuperat els últims anys. En 
acabat, hi haurà una ballada 
de sardanes, a la Sala d’actes 
municipal, organitzada per 
l’entitat Sardanistes de Calaf.

Calaf ho té tot a punt per celebrar la festa gran 
de l’hivern amb una quinzena d’actes

Diumenge a la tarda arribarà 
un dels grans atractius de la 
programació de la Festa Ma-
jor d’Hivern d’enguany. El 
concert del grup ‘Manel’ que 
tindrà lloc al Casal de Calaf a 
les 18.00 hores. Els barcelo-
nins presentaran el seu darrer 
disc ‘Jo competeixo’ davant 
d’un públic fidel que a hores 
d’ara gairebé omple la Sala 
Folch i Torres. Malgrat tot, 
encara queden algunes en-
trades que es poden adquirir 
a través del portal entrades.
casaldecalaf.cat.
En paral·lel al concert, hi 
haurà sessió de ball a la Sala 
d’actes municipal amb ‘Abar-

ca’ organitzada pel Casino a 
partir de les 19.00 hores.
El dilluns 6 de febrer serà fes-
tiu a Calaf i, per això, també 
s’han previst atractives pro-
postes. Al matí, cinema in-
fantil organitzat per Sismes 
Cine Club amb la pel·lícula 
‘El petit príncep’ que es podrà 
veure a partir de les 11.30 ho-
res al Casal de Calaf. Per a ses-
sió per a tots els públics, a les 
18.00 hores, s’ha programat la 
projecció de la pel·lícula ‘Glò-
ria’. A aquesta mateixa hora 
començarà un concert seguit 
d’un ball amb el conjunt Gla-
cé que organitza El Casino a 
la Sala d’actes municipal.

Diumenge a la tarda els Manel presentaran el seu darrer treball “Jo competeixo”

Es tornarà a ballar la Metredansa. / Els Manel seran al Casal de Calaf. /

CALAF / LA VEU 

E l diumenge, 29 de ge-
ner es va fer la darrera 
funció de la La tempo-

rada 2016-2017 dels Pastorets 
de Calaf, que s’ha tancat amb 
un balanç força positiu: Les 
5 funcions que es van pro-
gramar van obtenir una molt 
bona assistència de públic, 
sense arribar al ple absolut en 
cap d’elles, però superant totes 
elles els 3/4 de l’aforament de 
la Sala Folch i Torres del Casal 
de Calaf.
Enguany han estat molts els 
grups organitzats que d’arreu 
de Catalunya han presenciat 
alguna de les funcions. Des de 
casals d’avis, a grups de teatre 
que també representen Pas-
torets, passant per grups del 
més heterogeni, han passat pel 
Pastorets de Calaf. I el que és 
més important: Les seves ex-

pectatives han estat més que 
satisfetes. No imaginaven que 
uns Pastorets podien ser un 
espectacle com el que han pre-
senciat.
I com en altres temporades, 
també han passat pels Pasto-
rets de Calaf càrrecs polítics, 
artistes i diferents personali-
tats que amb la seva presència, 

d’una manera o altra ajuden a 
donar una mica més de difusió 
a aquest espectacle.
Són gairebé 5 mesos de feina 
per a molts dels participants 
en aquest esdeveniment, que 
ofereixen desinteressadament 
la seva feina per tal que els Pas-
torets de Calaf esdevinguin, 
any rere any, els Pastorets més 

Balanç positiu de la temporada de Pastorets

espectaculars de Catalunya. 
No hi ha dubte que ho acon-
segueixen, i així ho els ho fa 
saber el públic des de fa tants 
anys.
Els Pastorets de Calaf reposa-
ran uns quants mesos, però 
de ben segur que pel cap dels 
seus responsables ja volten no-
ves idees per fer-les realitat a 

les funcions de la temporada 
vinent.
El Casal de Calaf no descansa. 
Aquest cap de setmana, coinci-
dint amb la Festa Major d’Hi-
vern, Santa Calamanda, hi ha 
programades actuacions de 
Terra Teatre, els Manel i Cine-
ma. En podeu veure els detalls 
a la web www.casaldecalaf.cat.
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L ’Ajuntament de Calaf 
ha rebut la resolució del 
ministeri de Foment re-

lativa a la reclamació que feia 
per les obres de rehabilitació 
del castell, un procés iniciat 
l’any 2013. Finalment, el mi-
nisteri ha estimat les al·legaci-
ons presentades per l’equip de 
govern, el desembre de 2015, i 
ha accedit a rebaixar la recla-
mació de 261.151,21 euros a 
133.286,66 euros.
L’actual equip de govern es va 
trobar la reclamació tot just 
després de la seva presa de 
possessió. I des de llavors, ha 
seguit tots els passos oportuns 
perquè finalment es resolgui 
de la millor manera possible.
La reclamació de Foment de 
261.151,21 euros s’establia, 
a l’auditoria econòmica feta 
per la Diputació de Barcelo-
na el passat 2016, com a part 
del deute no financer del con-
sistori calafí, que ara es veurà 
reduït.

Els antecedents del cas
El juliol del 2008, el ministeri 
de Foment va firmar un con-
veni amb l’Ajuntament de Ca-
laf per finançar amb càrrec als 
fons de l’1% cultural les obres 
de rehabilitació del castell. El 
ministeri aportava el 75% del 
pressupost de contracte del 
projecte i l’Ajuntament cofi-
nançava el 25% restant.
L’octubre del 2013, el minis-

teri va demanar a l’Ajuntament 
la devolució de 135.632,44 eu-
ros, atès que el cost final de la 
rehabilitació havia estat menor 
del que s’havia pressupostat en 
un inici.
A més, un any després, l’oc-
tubre del 2014, el ministeri va 
comunicar a l’Ajuntament que 
havien detectat que l’aportació 
de l’INCASOL superava el per-
centatge permès en el conveni. 
Amb aquesta informació i les 
certificacions d’obres, van in-
crementar la liquidació fins als 
261.141,25 euros.
L’anterior govern municipal 
va presentar al·legacions amb 
l’argument que les obres no 
s’havien acabat del tot, malgrat 
que en l’expedient hi havia una 

acta de recepció amb data 1 de 
març de 2011. L’abril del 2015, 
l’advocat de l’Estat va negar 
la continuïtat de les obres i el 
maig d’aquell any es va seguir 
amb l’expedient de devolu-
ció de l’excés de finançament. 
En el termini d’al·legacions, 
l’anterior equip de govern va 
remetre la mateixa documen-
tació que havia aportat un any 
abans.
L’agost del 2015, el ministeri 
va resoldre l’expedient i va dic-
tar la devolució de 261.151,25 
euros i un mes després el con-
sistori va rebre l’ordre de paga-
ment immediat.

La resolució del cas
Davant d’aquesta situació, 

Foment estima les al·legacions de l’Ajuntament de 
Calaf i deixa el deute del castell en 133.286 euros

l’aleshores nou equip de go-
vern va sol·licitar un aplaça-
ment per estudiar el cas, alhora 
que va reunir la documentació 
de les obres fetes efectivament 
i va reclamar a l’INCASOL les 
certificacions que faltaven per 
justificar. Amb tota la docu-
mentació es va presentar una 
nova al·legació en la qual es 
concloïa que el cost total de 
la rehabilitació havia pujat a 
1.129.549,47 euros.
Finalment, amb data 10 de ge-
ner de 2017, el ministeri de Fo-
ment ha remès una resolució a 
l’Ajuntament en què modifica 
la seva primera resolució i re-
dueix la quantitat de l’expedi-
ent de la devolució que passa a 
ser de 133.286,66 euros”. 

CALAF / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na ha realitzat un estu-
di de millora de la tra-

vessera de la carretera N141b 
/ BV1001 al seu pas pel nucli 
urbà de Calaf. El document, 
que fa una proposta per pa-
cificar aquesta via, generant 
un passeig arbrat i apostant 
per una mobilitat segura i 
sostenible, ha estat lliurat 
pel diputat d’Infraestructu-
res Viàries i Mobilitat, Jordi 
Fàbrega, a l’alcalde, Jordi Ba-
dia.
L’estudi s’ha dissenyat se-
gons els conceptes de l’espai 
públic urbà d’integrar una 
via urbana amb trànsit, paci-
ficant-la, ampliant les vore-
res per als vianants, i reduint 

la velocitat màxima dels ve-
hicles per fer-la compatible 
amb la circulació de ciclistes 
i per donar seguretat.

El document  preveu la trans-
formació de la travessera en 
un passeig continu per als vi-
anants i arbrat amb plàtans 

Estudi de millora de la travessera de Calaf

S. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

La Diputació de Barcelona 
ha presentat a l’Ajuntament 
de Sant Martí Sesgueioles el 
projecte executiu de climatit-
zació del centre polivalent la 
Fàbrica. El projecte, que va ser 
lliurat divendres pel diputat 
d’Urbanisme i Habitatge. Jo-
sep Ramon Mut, a l’alcaldessa, 
Rosa Maria Narbona, té com 
a objectiu millorar el confort 
dels usuaris d’aquests centre 
de manera eficient energè-
ticament i amb baix cost de 
manteniment, i augmentar les 
possibilitats d’utilització de 
l’edifici.
El projecte presentat, que té 
un cost previst de 195.295 
euros per una superfície total 
de 617,24 m2 repartis en di-
ferents espais, s’ha estructurat 
en fases per tal de facilitar la 
inversió municipal, En una 
primera fase s’instal·larà la 
calefacció a la sala principal, 
que actualment no està clima-
titzada, i es substituiran els ra-
diadors elèctrics existents a les 
sales de lectura i d’ordinadors, 
per un sistema d’impulsió 
d’aire, amb el qual es millora-
rà el confort d’aquestes sales. 
En la segona fase s’instal·larà 
la refrigeració a tots els espais 
de l’edifici.

Projecte per 
climatitzar el 
centre polivalent 
la Fàbrica de Sant 
Martí Sesgueioles

CALAF / LA VEU 

El senador d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC), 
Xavier Castellana va visitar 
Calaf. En arribar al consisto-
ri, Castellana es trobava amb 
l’equip de govern de l’Ajunta-
ment, signava el Llibre d’Ho-
nor del consistori i va rebre de 
mans de l’alcalde, Jordi Badia, 
una rèplica en miniatura del 
campanar i l’església de Sant 
Jaume.
En finalitzar la recepció a l’edi-
fici consistorial, el senador i 
tota la delegació s’han despla-
çat fins al Casal on l’esperaven 
representants d’aquesta en-
titat per mostrar-li l’equipa-
ment i els preparatius previs a 
la representació dels Pastorets. 
En aquesta també hi va assis-
tir la diputada de Junts pel Sí, 
Alba Vergés. 

Xavier Castellana 
(ERC) visita Calaf

i altres tipus d’arbrat, amb 
voreres amples i contínues, 
ombrejat, accessible, per-
meable, segur, ben il·luminat 
i atractiu. El futur traçat del 
passeig es projecta afavorint 
al màxim els espais per a via-
nants i per als ciclistes.
Actualment, la travessera, si-
tuada al sud del municipi, té 
una secció típica de carretera 
amb dos carrils de doble sentit 
de circulació, amb una ampla-
da de calçada que va variant 
segons el tram, i que en els 
trams de gran amplada afavo-
reix l’excés de velocitat. Pràc-
ticament, en tot el tram urbà 
de la travessera hi ha voreres 
en els dos marges de la carre-
tera que compleixen amb els 
criteris d’accessibilitat.



L’Igualada HC s’imposa al Vilafranca abans de 
marxar a Itàlia en els quarts de la CERS
HOQUEI / DAVID VIA

L ’Igualada HC aconse-
guí aquest passat dis-
sabte a Les Comes tres 

punts molt importants per la 
permanència i una possible 
classificació a Copa CERS. 
El conjunt dirigit per Ferran 
López s’imposà al Vilafran-
ca gràcies a una contundent 
defensa i a una gran precisió 
atacant, que sentencià el par-
tit gràcies als gols de Francesc 
Bargalló, Emanuel García i 
Met Molas.
Els arlequinats disputaven 
aquest dissabte el primer par-
tit de la segona volta a casa, 
guanyant el primer a domi-
cili contra el Lloret (1-3). El 
Vilafranca ocupava la cator-
zena posició, a dos punts dels 
igualadins; així doncs, aquesta 
passada jornada disputada a 
Les Comes era primordial per 
a mantenir-se en un lloc cò-
mode en la taula.
El partit tingué un domini ge-
neral per part dels locals. Gran 
quantitat de les aportacions 
ofensives en els primers mi-
nuts de partit eren arlequina-
des, buscant un gol que obrís 
la llauna. 
La primera gran oportunitat 
la tingué l’Igualada. Un penal 
senyalat als quatre minuts de 
joc significà la primera bona 
ocasió del partit; no obstant 
això el porter visitant acon-
seguí aturar el llançament de 
Tety Vives. 
Dos minuts després d’aquest 
incident els arlequinats dis-
posaren d’un segon penal que 
generà molts laments entre els 
jugadors visitants. Les queixes 
foren tan grans que els col·le-
giats es varen veure obligats a 

   PT. pj g e p gf gc
 1. FC Barcelona  46 17 15 1 1 83 33
 2. Reus Deportiu  37 17 11 4 2 79 49
 3. Club Patí Vic 37 17 11 4 2 64 35
 4. Coinasa Liceo  33 17 10 3 4 67 46
 5. Voltregà 30 17 9 3 5 47 35
 6. Moritz Vendrell 24 17 7 3 7 52 55
 7. Noia Freixenet 21 17 6 3 8 45 45
 8. Caldes Laser 20 17 4 8 5 43 48
 9. Lloret Vila  20 17 6 2 9 32 57
 10. Igualada Calaf  19 17 5 4 8 51 55
 11. Enrile Alcoi 18 17 5 3 9 52 66
 12. Citylift Girona  16 17 4 4 9 45 58
 13. ICG Lleida 16 17 4 4 9 41 56
 14. Alcobendas 15 17 4 3 10 50 68
 15. Vilafranca  14 17 4 2 11 41 63
 16. CP Manlleu 14 17 3 5 9 35 58

OK Lliga

ESPORTS / IHC  | 37
LA VEU
Divendres, 3 de febrer de 2017

Copa CERS 

Quarts de final (4 febrer-11 març)
Viareggio (ITA) - Igualada
Caldes-Trissino (ITA)
Vilafranca - Barcelos (POR) 
Turquel (POR)-Sarzana (ITA)

Jornada 17
Reicomsa Alcobendas-Lloret 4-1
Citylift Girona - CP Manlleu 4-2
Caldes Laser - Reus Deportiu La Fira 1-1
CE Moritz Vendrell - Coinasa Liceo  2-2
Igualada Calaf Grup -Vilafranca  3-2
ICG Lleida - FC Barcelona Lassa 4-6
Noia Freixenet - Enrile Alcoi 4-2
Voltregà - Club Patí Vic  2-2

EUROPEA DESCENSCERS

Jornada 18 (11 de febrer)
FC Barcelona Lassa-Voltregà
Liceo-ICG Lleida
Vic-Caldes Laser
Moritz Vendrell-Citylift Girona
Enrile Alcoi-Manlleu
Lloret-Noia Freixenet
Vilafranca-Reicomsa Alcobendas
Reus Deportiu-Igualada Calaf G.

ensenyar la cartolina blava a 
Jordi Galan, deixant a l’Igua-
lada amb un penal a favor i 
una superioritat numèrica 
d’homes al camp. El porter vi-
sitant però tornà a realitzar la 
seva feina i aturà el penal exe-
cutat aquest cop per Emanuel 
García.
No obstant als dos penals fa-
llats, els arlequinats continu-
aren amb el domini. Els atacs 
locals eren constants sobre la 
porteria del Vilafranca. El gol 
però, continuava resistint-se. 
Almenys fins al minut cator-
ze, moment en el qual els de 
Ferran López s’avançaren en 
el marcador: un gran llança-
ment de Francesc Bargalló en-
trà dins de la porteria d’Are-
llano.
Trenta segons després del gol  
local, els visitants reberen una 
targeta blava després que els 
àrbitres senyalaren un penal 
favorable al Vilafranca. Elagi 
Deitg però, un altre dels pro-
tagonistes de la nit, aturà la 
pena màxima executada per 
Joan Vázquez. 
La pressió i el bon joc local es 
mantingueren fins que els àr-
bitres senyalaren el final de la 
primera part, acabant els pri-
mers vint-i-cinc minuts de joc 
amb un curt però favorable 
1-0.
La segona meitat inicià amb 
el mateix domini i intensitat 
locals. El segon gol no va fer 
esperar tant com el primer: als 
cinc minuts de joc del segon 
temps una bona finalització 
d’Emanuel García s’esmunyí 
dins de la porteria visitant. Era 
el segon gol, una diana que 
doblava la distància en l’elec-
trònic i que motivà als juga-
dors locals, que aconseguiren 

el tercer cinc minuts després 
del 2-0. Aquest cop, el gol se 
l’adjudicava Met Molas. 
Més tard els locals tingueren 
l’oportunitat de liquidar el 
partit al rebre una desena falta 
del Vilafranca. La falta directa 
però acabà sent aturada pel 
porter visitant, denegant així 
el possible segon gol d’Ema-
nuel Garcia. Una diana que 
haguera matat al Vilafranca. 
No obstant al gran domini de 
l’Igualada i el 3-0 al marca-
dor, els visitants aconseguiren 
marcar un gol que els tornava 
al partit. Una imprecisió de-
fensiva dels locals acabà en la 
diana de Marc Palau. Ràpida-
ment Ferran López demanà 
el temps mort per evitar una 
possible desgràcia. El nervio-
sisme però es mantingué i els 
visitants retallaren un altre gol 
de distància, gràcies a Lluis 
Ferrer. El Vilafranca es posa-

va a un gol de diferència quan 
faltaven tres minuts de partit. 
El marcador però no canvià i 
els arlequinats aconseguiren 
guanyar el partit, fent-se així 
amb tres punts claus pels ob-
jectius de la present tempora-
da.
Gràcies a aquesta victòria 
l’Igualada HC puja fins la de-
sena plaça amb 19 punts, des-
prés de la derrota de l’Enrile 
Pas Alcoi. A més, els arlequi-
nats s’apropen a les places de 
CERS gràcies a l’empat entre 
Caldes i Reus (1-1) i a la pun-
xada del Lloret (4-1) en el par-
tit contra l’Alcobendas.
El Vilafranca cau fins a la pe-
núltima plaça després de la 
victòria del Girona HC contra 

el Manlleu (4-2) i el triomf de 
l’Alcobendas.
IHC CALAF GRUP 3 
(1/2) Equip inicial: Elagi 
Deitg, Met Molas (1 gol), Tety 
Vives, Sergi Pla i Emanuel 
Garcia (1 gol). Equip suplent: 
Francesc Bargalló (1 gol), Ro-
ger Bars, Dani López, Jordi 
Méndez i Bernat camps.
VILAFRANCA 2 (0/2) Equip 
inicial: David Arellano, Marc 
Vàzquez, Ruben Fernández, 
Jordi Galan i Marc Palau (1 
gol). Equip suplent: Martí 
Gallego, Lluis Ferrer (1 gol), 
Angel Rodríguez, Gerard Cu-
sachs, Joan Vázquez.
GOLS: 1-0 Francesc Barga-
lló (Minut 14). SEGONA 
PART 2-0 Emanuel García 
(Minut 6), 3-0 Met Molas 
(Minut 10), 3-1 Marc Palau 
(Minut 18), 3-2 Lluis Ferrer 
(Minut 22). 

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
BONA RELACIÓ QUALITAT-PREU
Mòbil 636 691 380/ Piera

- Treballs professionals de pintura 
amb 40 anys dʼexperiència

- Restauració de sostres i parets decorats 
amb escaioles i pintures a lʼoli i temple

- Col·locació de papers pintats 
- Imitació de fusta, marbres i estucs 

- Treballs de pintura en general, pisos, 
escales de veïns, pàrquings, etc.

MÙSIQUES DE BUTXACA
Après Minuit (Cece Giannotti) ‘Exodus to the Promise Land’

Divendres 
3 de febrer
a les 23h

www.musiquesdebutxaca.cat

Al Teatre Municipal l’Ateneu

El guanyador del sorteig 
d’aquest mes ha estat en 
Sergio López Dominguez



MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

P er primera vegada en 
els vint anys que es 
porta disputant el Ral.

li Monte-Carlo històric, mai 
un cap equip català ni espa-
nyol havia guanyat la catego-
ria femenina, coneguda com 
la Coupe des Dames.
I això ho han aconseguit la 
pilot barcelonina Tere Arma-
dans i la copilot igualadina 
Anna Vives conegudes popu-
larment com Nenas Team.  I 
això no els hi ha sigut gens 
fàcils doncs des de el passat 
divendres han tingut que ba-
tallar contra la resta de rivals 
i especialment lluitant en 
unes dures condicions cli-
matològiques.
A més dels milers de kms, 

Triomf de Tere Armadans 
i Anna Vives al 
Monte-Carlo històric

Activitat de l’Anoia Rugby Club
Tere i Anna s’han trobat en 
les 14 proves especials dispu-
tades aquesta edició amb uns 
trams amb neu i gel a dojo. I 
l’equip femení català van su-
perar tot amb gran maestria 
i a més aconseguiren classi-
ficar-se en una molt bona 
70ena posició final, entre els 
275 cotxes classificats.
Cal destacar que ho acon-
seguiren amb el Volswagen 
Golf GTI preparat al taller 
igualadí de Salinas Competi-
ció, sent el mateix Joan Sali-
nas que al llarg del ral.li els 
hi va fer assistència. Feno-
menal doncs la gesta acon-
seguida per Tere Armadans 
copilotada per la igualadina 
Anna Vives. Gesta que és tot 
un honor per l’esport català 
i anoienc.
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RUGBI / MIREIA GRAU

Les noies de l’ARC, que 
formen part de l’equip 
Martorell-Anoia, van 

jugar el segon partit de la 
Copa Kopparberg contra les 
Cranques d’Osona. L’equip 
local es va presentar amb bai-
xes importants i incorporaci-
ons recents. Malgrat la lluita 
constant durant tot el partit, 
hi van haver molts errors de 
mans i de fases de joc. Les 
rivals, que presentaven una 
melé més forta, van saber 
aprofitar aquestes febleses i el 
partit es va acabar amb una 
derrota de 10-24.

L’equip masculí va guanyar el 
partit contra el Martorell B amb 
un resultat final de 24-41. Van 
oferir un joc net i organitzat, so-

HANDBOL / LA VEU

P artit disputat el diu-
menge 22 de gener a 
dos quarts d’una al pa-

velló de les Comes davant el 
Sant Llorenç.
El FAP del Club Handbol 
Igualada portava bastant 
temps sense partit oficial, de-
gut a les vacances de nadal i a 
l’ajornament de l’ultim partit 
abans d’aquestes vacances.  
Venien amb moltes ganes de 
demostrar el treball i l’esforç 
que hi dediquen cada setma-
na, i així va ser.
Des del principi el FAP Igua-
lada es va mostrar superior 
al seu rival, un Sant Llorenç 

bretot la primera part. Les me-
lés treballades i el joc ràpid van 
permetre als Hippos de l’Anoia 
aconseguir aquesta victòria.  

Nou partit de l’Handbol Igualada FAP

amb gent molt jove (els més 
joves de la lliga). Tot i la seva 
joventut, l’equip visitant no va 
perdre la cara al partit en cap 
moment, mantenint la seva 
forma de joc i lluitant totes les 
accions. La tònica del partit 
va ser la mateixa tant a la pri-

mera com a la segona part, en 
la qual l’Igualada va mostrar 
una superioritat en cos i força, 
i també en el joc, degut al tre-
ball de les ultimes setmanes. 
Bon partit per parts dels dos 
equips, on, com sempre, hi va 
guanyar el fair play a la pista.

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

ART: TEATRE GOYA

DIRTY DANCING TEATRE TÍVOLI

Dia 4 Març 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre TÍVOLI. Entrades a platea.

Un dels espectacles contemporanis de més èxit arriba a Barcelona de la mà del director Federico Bellone; un espectacle que aconsegueix transportar a 
l’escenari les emocions que van provocar Jennifer Grey i Patrick Swayze a la gran pantalla. 
La trama de Dirty Dancing planteja com en l’estiu del 1963, Frances “Baby” Houseman, una jove de disset anys, es troba atrapada en unes avorrides i 
monòtones vacances junt amb la seva família a Catskill, Nova York. La situació però, canvia quan coneix el famós professor de dansa Johnny Castle
La música en viu i la dansa plena de passió i romanticisme són sens dubte les protagonistes de Dirty Dancing que juntament amb els balls 
espectacularment sensuals creen una provocadora atmosfera que farà vibrar el públic cada nit.

Dia 18 Febrer 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 16.15 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al teatre GOYA. Entrades a platea.

“Marc”, sol. 
El meu amic Sergi ha comprat un quadre. 
És una... tela, si fa no fa, d’un metre seixanta per un metre vint, pintada de blanc. El fons és blanc i, si mig acluques els ulls, s’hi poden entreveure unes 
ratlles �nes, transversals, blanques. 
El Sergi és amic meu de fa molt temps. 
És un xaval que ha triomfat, és dermatòleg i és amant de l’art. 
Dilluns passat vaig anar a veure el quadre que el Sergi s’havia comprat el dissabte anterior, un quadre que feia mesos que perseguia. 
Un quadre blanc, amb unes ratlles blanques.”

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



SLOT / LA VEU 

S ense pausa després de la 
cursa de Gran Turismo 
del passat divendres, el 

Tim Comarca reprenia l’ac-
tivitat amb la segona de les 
quatre curses planificades 
sobre la categoria de Clàssics 
– Sport-prototips, una de les 
més apreciades al club igua-
ladí.
La cursa va convocar a 18 pi-
lots amb els seus respectius 
vehicles, tot un èxit si tenim 
en compte que al mateix di-
vendres hi havia programada 
una altra cursa de velocitat en 
pista a 1/24 a Igualada. Com 
sempre, de primer es van dur 
a terme les verificacions tècni-
ques per assegurar la impres-
cindible igualtat de condicions 
en cursa, i tot seguit la mànega 
cronometrada per establir la 
graella de sortida. El vilafran-
quí Josep Manel Moratona va 
aprofitar l’absència del cam-
pió en títol per endur-se de 
calaix la pole position, seguit 
a dues dècimes pel local Joan 
Bisbal. El tercer classificat va 
ser el pilot d’Ivars d’Urgell 
Jordi Gaspà, amb un registre 
ja superior als 12 segons.
La competició es va configurar 
en tres curses de sis pilots per 
encabir a tots els participants, 

Segona cursa d’Sport i
Prototips al Tim Comarca

Bons resultats del CAI al campionat 
de Catalunya en pista coberta

amb l’habitual la durada de les 
mànegues de vuit minuts.
La pista estava en un estat ex-
cel·lent per a la pràctica del 
nostre hobby i es va poder 
gaudir del pilotatge des del 
primer minut fina a l’últim, la 
qual cosa va donar peu a que 
les tres curses fossin molt dis-
putades.
En Josep Manel Moratona va 
dominar la competició de cap 
a cap, sense donar cap possi-
bilitat als seus perseguidors 
i obtenint la victòria amb un 
còmode marge de quatre vol-
tes. A més va aconseguir la 
volta ràpida en tots els carrils 
de l’exigent pista igualadina. 
A continuació es classificava 
el Victor García, que va fer 
una gran cursa distanciant-se 
per la mínima del tercer, un 
empat entre el Joan Bisbal i el 
Jordi Gaspà, per aques ordre, 
que d’aquesta manera feien 
bones les opcions mostrades 
a la cronometrada. Tancant la 
llista dels cinc primers hi ha-
via l’Àlex Bisbal, que va treure 
profit de l’afinat cotxe que en 
Moratona li havia deixat per 
l’ocasió.
Ara hi haurà una pausa de 
quinze dies i es reprendrà 
l’activitat el divendres 10 de 
febrer, amb la tercera cursa 
d’aquesta mateixa categoria.
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ATLETISME / CAI 

L ’equip  Infantil mas-
culí del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles/

Dental Igualada va assolir una 
molt destacada 3a posició  dis-
sabte al matí al Campionat de 
Catalunya per Clubs de Saba-
dell, compartint el podi amb  
el C.A. Canaletes, guanyadors, 
i  amb l’Avinent Manresa, 2ns., 
entre els 12 millors equips de 
la categoria. 
Van sobresortir la 2a posició 
de Joan Sendra en salt de llar-
gada amb 4,82 m. i els 3ers. 
llocs de’Elias Montoro en 60 
m.ll. amb 8”83, de Ian Queral-
tó en salt de perxa, amb 2,50 
m. i de Pol Cos en pes amb 
10,12 m.
Eren 4ts. Nil Cabello en 600 
m.ll. amb 1’50”52, i els com-
ponents del relleu de  4 x 200 
m. amb l’equip format per 
Joel Giménez  - Joan Sendra 
- Elias Montoro i Nil Cabello, 
amb 1’57”95.
Jan Llorens era 5è en triple salt 
amb 9,42 m., Nicolau Gassó 6è 
en 60 m. tanques amb  11”49,  
Guim Prats era 7è en alça-
da amb 1,35 m. i Mohamed 
Ayyad 7è en 2.000 m.llisos, 
amb 7’29”96. Nil Gómez era 
8è en 1.000 m.ll. amb 3’24”64 
i Eloi Macià era 9è en 2.000 m. 
marxa amb 15’12”67.

Les infantils, quartes
L’equip infantil femení del 
CAI va acabar quart en la 
mateixa competició, domi-
nada per l’Avinent Manresa, 
seguides del C.A. Nou Barris, 
i del Cornellà Atl., i en la que 
van participar els 12 millors 
equips de la categoria.
A destacar les victòries de Car-
la Bisbal en 2.000 m.ll.  amb 
6’53”76  i de Francina Massa-
gué en  600 m.ll., amb 1’45”86.

L’equip infantil del CAI, tercer del campionat.

Pos. Pilot Cotxe Voltes
1 Moratona, J. Manel Porsche 917K 238,23
2 Garcia, Victor Matra MS650 234,50
3 Gaspà, Jordi Matra MS670b 233,34
4 Bisbal, Joan Matra MS670b 233,29
5 Bisbal, Àlex McLaren M1B 229,12
6 Pellicer, Àngel McLaren M1B 224,25
7 Bisbal, Daniel Ford P68 220,02
8 Pons, Santi Matra MS670b 217,20
9 Baldominos, Ignasi Porsche 917K 217,08
10 Martí, Carles Lotus 40 216,09
11 Verdaguer, Damià Matra MS670b 215,08
12 Rodríguez, Paco McLaren M1B 210,50
13 Picas, Ruben Ferrari 612 Can-Am 207,59
14 Gutiérrez, Oscar Ferrari 612 Can-Am 197,02
15 Munté, Miquel Chevron B19 195,44
16 Munté, Lluís Ferrari 612 Can-Am 191,08
17 Vidal, Albert McLaren M8B 183,00
18 Suárez, Ferran De Tomaso 500 143,59

Eren 3eres. Edit Guzmán en 
salt de llargada amb 4,32 m. i  
les components del relleu de 
4 x 200 m., format per Carla 
Bisbal - Nuria Moix - Judit 
Navarro i Francina Massagué 
amb 1’56”91. 
Núria Moix era 4a en alçada 
amb 1,38 m., i Andrea Gil 5a 
en 1.000 m.ll. amb 3’32”41. 
Celia Carles era  6a en els 60 
m.ll. amb 9”04, i Rut Castella-
no 6a en Pes amb 8,22 m.
Eren 7enes. Mar Planas en 
triple salt amb 9,15 m. i Laia 
Guzmán en 2.000 m. marxa 
amb 13’10”33, i 8enes. Laia 
Manau en salt de perxa amb 
1,60 m., i Judit Navarro en els 
60 m. tanques, amb 12”54. 

Onze medalles en 
la categoria Promesa
En la categoria Promesa, el 
CAI va assolir onze meda-
lles (4 d’Or, 5 d’Argent i 2 de 
Bronze), assolint diverses mí-
nimes per als campionats es-
tatals absoluts i Promesa, en 
una brillant actuació global. 
El CAI Petromiralles va ser el 
1r club per puntuacions glo-
bals dels seus atletes, amb 107 
punts, per davant de l’A.A. 
Catalunya i del F.C. Barcelona, 

entre 37 clubs classificats.
Van sobresortir les victòries 
de Marc Sànchez en salt d’al-
çada, amb 2,10 m., mínima 
estatal absoluta, de Jordi Yos-
hinori Matsuoka en llargada, 
amb 7,01 m., de Santi Ramos 
en 60 m. tanques amb  8”33, i 
de Cora Salas en llargada  amb 
5,77 m.
Cal ressaltar igualment les 
medalles d’Argent assolides 
per Jan Roca en 200 m.ll. 
amb 22”13, mínima estatal 
absoluta, per Aleix Marín en 
llargada, amb 6,79 m., per 
Eduard Fàbregas en alçada, 
amb 2,02 m., per Adrià Ber-
tran en pes amb 11,89 m., i 
per Maria Abadal en 60 m. 
tanques amb 8”98.
Les medalles de Bronze foren 
per a Darío Sirerol en el tri-
ple salt amb 14,10 m., i per 
a Cristina Fernàndez en pes, 
amb 10,17 m., mateix regis-
tre que la 2a classificada. 
José Daniel Morales era 4t 
en els 3.000 m. llisos, amb  
9’26”61 i Santi Ramos 4t en 
llargada amb 6,77 m., a 1 cm. 
del bronze.
Victor Pifarré era 4t. a la fi-
nal dels 60 m.ll. amb 7”11, 
seguit de Jan Roca, 5è amb 
7”15. Abdelhakim Hamid 
era 5è en els 1.500 m.ll. amb 
4’14”26.

Campionat de Catalunya de 
relleus juvenils
També diumenge a la tarda, i 
conjuntament amb el Camp. 
de Catalunya Promesa, es va 
dur a terme el Campionat de 
Catalunya Juvenil de relleus 
4 x 200 m. Hi va participar 
l’equip Juvenil femení del 
CAI Petromiralles format 
per Laia Moix - Marina Abad 
- Berta Castells i Paula Zara-
goza, entrant 2es. de la 1a se-
mifinal amb 1’51”68,  no ac-
cedint a la final de la prova.Edu Fàbregas i Marc Sánchez, al podi.



VOLEIBOL / IVC 

P ocs partits aquest cap 
de setmana, on la ma-
joria gaudia de descans 

per comença la segona volta.
De  l’equip sènior sols han 
jugat el Veterans del XP Ivc 
, on en el seu inici en la se-
gona fase van comença amb 
bon peu amb una victòria 
contundent per 0-3 a la pis-
ta de l’Ametlla del Vallès VC, 
la setmana que ve visitant al 
Sant Boi.
EQUIPS BASE.

Cap de setmana tranquil 
de l’Igualada Vòlei Club

L’Igualada FHCP cau a les semifinals 
de la Copa Generalitat

El Juvenil Masculí va anar a 
Cornellà on van perdre per 
3-0, per tancar la primera 
fase, en un partit on van estar 
lluitant en el primer i tercer 
set especialment, malgrat la 
derrota bones sensacions per 
comença la segona fase.
El Cadet Masculí per la seva 
part, va perdre al Fortí en l 
visita del Roquetes per 0-3, 
tancant així també la primera 
fase, i amb ganes de comen-
ça la segona amb equips mes 
anivellats. Els horaris sortiran 
a les xarxes socials.
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HOQUEI FEMENÍ / LA VEU 

L’IFHCP va perdre a semifi-
nals de la Copa Generalitat, 
davant del líder de la Nacio-
nal Catalana, el CH Vila-sana, 
amb un solitari gol de Maria 
Porta al minut cinc de la pri-
mera part del partit. 
Tot i intentar-ho i insistir-hi, 
les igualadines no van poder 
empatar el partit... bé, sí, però 
els àrbitres no van donar un 
gol “fantasma” a les anoien-
ques a quatre minuts del final 
del partit, on la portera llei-
datana, Anna Ferrer, treu una 
bola a l’aire que havia entrat 
plenament dins de la porteria. 
Ambdós equips van disposar 
d’una falta directe que les res-
pectives porteres van resoldre 
amb eficiència.  Bon partit 
de les noies de Jacob Compte 
que, tot i patir baixes sensibles 
van tenir opcions de passar a 
la final de la Copa Generalitat, 
que finalment va guanyar el 
Girona CH al imposar-se amb 
un clar 4-1 al CH Vila-sana. 
El proper partit serà per la 
Copa de la Lliga dissabte a les 
15:15 contra el CP Roda. 
IGUALADA FHCP Laia Na-
varrete -P-, Elba Garreta, Lau-
ra Salvador, Núria Fernàndez 
i Nerea Ramírez. També , Laia 
Aullon, Jana Casany i Paula 
Gelonch. Entrenador: Jacob 
Compte 
1-0 / DESCANS / 0-0 

Segona derrota consecutiva 
CH Palau de Plegamans A 5 - 

ATLETISME / CAI 

E l C.A. Igualada Petro-
miralles masculí, va 
participar diumenge 

passat al Campionat Català 
de Clubs per a Veterans en 
Pista Coberta disputat a Sa-
badell, i en què participaren 
els equips capdavanters de 
l’atletisme català masculí i fe-
mení. 
Els anoiencs assoliren la 10a 
posició amb 64 punts en la 
competició guanyada pel Pra-
tenc A.A., seguits del Barcelo-
na Atletisme i del C. Esp. Uni-
versitari de Barna., entre un 
total de 13 clubs participants. 
Individualment, van sobre-
sortir el 4t. lloc d’Antoni Jor-

El CAI, desè al campionat 
de Catalunya per clubs 
de veterans indoor

ba en 200 m.ll. amb 27”61, el 
5è de Francesc Llamas en 400 
m.ll. amb  57”29, i el 6è d’An-
tonio Martinez en 800 m.ll. 
amb 2’18”95.      
També 6ens. foren els com-
ponents del relleu de 4 x 200 
m. format per Antoni Jorba 
- Francesc Llamas - Antonio 
Martínez i Francesc Segura, 
amb 1’47”85.
Josep Ma. Lagunas era 7è en 
llançament del pes, amb 10,67 
m., i eren 8ens. Jordi Fernán-
dez Aguado en 1.500 m.ll. 
amb 4’28”49 i Rafael Crespo 
en 3.000 m.ll. amb 11’09”49.
Francesc Segura era 9è en salt 
d’alçada, amb 1,43 m., i An-
toni López 9è en els 60 m.ll. 
amb  8”69.   

2 Nítidus Igualada FHCP 
Les del Nítidus van perdre 
el seu segon partit de tota la 
temporada. Ho feia ara da-
vant del líder indiscutible de 
la classificació. 
NÍTIDUS IGUALADA FHCP 
Cristina Riba -P-, Judit Llobet, 
Ona Vidal, Marina Asensi i 
Carla Claramunt (1). També 
Alba Romagosa, Ariadna Bus-
qué i Gina Balcells (1). Entre-
nadora: Marta Soler 
1-0 / 2-0 / 2-1 / 3-1 / DES-
CANS / 4-1 / 5-1 / 5-2 
L’equip local, que ha guanyat 
tots els partits d’aquesta se-
gona fase, era un conjunt su-
perior i dominava clarament 
el partit. Les igualadines van 
treballar molt en defensa i 
sortien sempre que podien 
a la contra. Però la bona de-
fensa palauenca i la portera 
desfeien les il·lusions anoien-
ques. 
Quan semblava que la prime-
ra part acabaria amb un mí-

nim avantatge local que dona-
va un 2-1, en els darres segons 
les locals marcaven el tercer. 
Amb ganes de remuntar el 
partit, les del Nítidus van veu-
re com les palauenques mar-
carien dos gols més i que, com 
a la primera part, les iguala-
dines marcaven un gol més 
per deixar el 5-2 final. 
El proper partit del FEM16 
serà el proper diumenge a les 
16:45 a la pista de Les Comes 
contra el Palau C. 
Victòria treballada davant 
del CP Vic 
La Sandvitxeria IFHCP 5 - 3 
CP Vic 
Les benjamines guanyen a un 
bon Vic per mantenir-se a la 
zona còmode de la taula. 
LA SANDVITXERIA IGUA-
LADA FHCP Eva Besa -P-, 
Júlia Sabater, Gina Balcells, 
Laura Crespo, Ariadna Bus-
qué, Laia Puig, Aitana  Dal-
mases i Aina Caro. Entrena-
dora: Marta Soler.

L’AVI, golejat pel Martinenc (6-2)

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT 

D errota dels blaus al 
Guinardó davant un 
Martinenc que va fer 

el que va voler amb l’equip 
igualadí.  El partit pràctica-
ment es resolgué en la primera 
meitat, on un Martinenc seri-
ós va marxar al descans amb 
un avantatge de quatre gols a 
zero, oferint un futbol de un 

altre nivell. En la segona meitat 
els barcelonins afluixaren una 
mica el ritme, fet que van apro-
fitar els Igualadins per establir 
un parcial de dos gols a dos i 
foren justament els gols dels 
blaus, que deixaren bocabadats 
a la parròquia Martinenca. Pri-
mer Calsina, recuperant una 
pilota en atac i segon, el millor 
gol de la tarda, Sevilla engalta 
una gardela digne de la mi-

llor videoteca.  Llàstima de les 
nombroses baixes i la lesió de 
Farré.
AVI: Gámez, Sevilla, Farré, Ma-
nel C., Calsina, Xavi C., Pau, So-
lís, Enric, Rober B., Costa, Ivan, 
Tort, a la banqueta Ramonet.  
Acompanyant l’expedició blava, 
el nostre president J. Ma Talló, 
Sevilla pare i JMª Corbella. La 
pròxima jornada els blaus re-
bran a Les Comes al Badalona. 

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

Realitzem la recollida, revisió, classi�cació i reciclatge o destrucció de joguines usades.

Distribuïm gratuïtament joguines a nens i nenes, tant a nivell local com internacional.

C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com



El CFI assoleix una important victòria sobre el San 
Cristóbal (1-0), i  continua la lluita per salvar-se

ESPORTS  |  41
LA VEU
Divendres, 3 de febrer de 2017

En un brillant partit, 
el CF Igualada femení 

de 2a Nacional 
va derrotar a les 

Comes l’Espanyol, 
amb un solitari gol de 
Núria Miquel als 93 

minuts de joc

El San Mauro es va 
emportar el derbi 
contra el Montserrat 
per la mínima

   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet  44 14 2 3 52 22
2 U. Bellvitge 43 13 4 2 33 10
3 Sant Joan D. 35 10 5 4 44 28
4 Espluguenc  30 9 3 7 30 32
5 Sant Just At. 28 9 1 9 47 44
6 Junior  28 8 4 7 29 29
7 Marianao Poblet 28 8 4 7 25 25
8 Montserrat  27 7 6 6 30 27
9 Vilafranca At. 27 8 3 8 26 27
10 Fontsanta 25 6 7 6 34 28
11 Olímpic  25 6 7 6 32 31
12 Delta Prat  24 6 6 7 30 35
13 Martorell 23 7 2 10 33 39
14 San Mauro  23 7 2 10 29 38
15 Moja  21 6 3 10 30 46
16 Gornal  19 4 7 8 31 43
17 Dinamic Batlló 13 3 4 12 24 41
18 Cooperativa 11 1 8 10 24 38

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 19
Vilafranca At. 5 - 0 Dinamic Batlló
Cooperativa 1 - 1 Delta Prat
Moja  0 - 1 Sant Joan De.
Marianao Pob. 2 - 1 Gornal 
Espluguenc  0 - 4 Sant Just At.
Junior  0 - 3 U. Bellvitge
Olímpic 4 - 2 Martorell
Can Vidalet  1 - 1 Fontsanta
San Mauro  1 - 0 Montserrat 

Jornada 20
Fontsanta-Prat Delta
Gornal-Can Vidalet
Martorell-Marianao Pob.
Montserrat-Olímpic C. Fatjó
St. Joan D.-San Mauro
U. Bellvitge-Moja
D. Batlló-Junior
Sant Just-Vilafranca At.
Espluguenc-Cooperativa

   PT. g e p gf gc
1 Begues 50 16 2 1 49 18
2 Joventut R. 42 12 6 1 43 20
3 Sitges 39 12 3 4 41 21
4 La Múnia 39 12 3 4 41 23
5 Òdena 33 9 6 4 29 23
6 Piera 30 9 3 7 36 27
7 Anoia 27 9 0 10 33 39
8 Cubelles 26 7 5 7 34 26
9 Suburense B 25 6 7 6 29 35
10 Riudebitlles 24 7 3 9 27 31
11 Sant Pere M. 23 7 2 10 31 36
12 Calaf 21 6 3 10 39 50
13 Hortonenc  19 5 4 10 42 44
14 Martinenca  19 5 4 10 26 37
15 Hostalets  19 5 4 10 28 40
16 Carme 18 4 6 9 36 52
17 Olivella  16 4 4 11 26 42
18 Sant Cugat S. 9 2 3 14 29 55

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 19
Òdena 1 - 0 Hortonenc 
Sant Cugat S. 0 - 4 Sitges
Cubelles 0 - 0 Olivella 
Hostalets  2 - 0 Sant Pere M.
Carme 5 - 3 Martinenca 
Piera 1 - 2 CF Begues
Anoia 0 - 2 Joventut R.
Suburense  1 - 3 Riudebitlles
Calaf 1 - 4 La Munia

   PT. g e p gf gc
1 Balaguer 36 10 6 2 34 17
2 Almacelles 32 9 5 3 37 17
3 Reus B 32 8 8 2 36 26
4 Santboià 32 9 5 4 33 23
5 San Cristòbal 31 9 4 5 27 22
6 Rapitenca 27 7 6 5 26 25
7 Vista Alegre 26 7 5 6 28 21
8 Viladecans 25 7 4 7 18 15
9 Vilaseca 25 7 4 7 26 32
10 Vilanova Geltrú 24 7 3 8 26 37
11 Sant Ildefons 23 6 5 7 27 26
12 Lleida B 23 6 5 6 23 24
13 Alpicat 23 6 5 7 26 32
14 Suburense 21 5 6 7 24 27
15 Igualada 19 5 4 9 29 34
16 Rubí 13 2 7 9 19 29
17 Morell 2 0 2 16 6 38

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 19 
Rapitenca 2 - 1 Sant Ildefons
Rubí 0 - 2 Vista Alegre
Almacelles 4 - 0 Vilanova Geltrú
Suburense 1 - 0 Morell
Reus B 3 - 2 Santboià
Vilaseca 1 - 0 Balaguer
Viladecans 1 - 2 Alpicat
Igualada 1 - 0 San Cristòbal
Descansa Lleida B

Jornada 20
Morell-Alpicat
Vista Alegre-Suburense
Sant Ildefons-Rubi
Balaguer-Rapitenca
San Cristòbal-Vilaseca
Santboià-Igualada
Vilanova Geltrú-Lleida B
Almacelles-Viladecans 
Descansa Reus B.

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 20
Riudebitlles-Jov. Ribetana
Olivella-Suburense B
St. Pere M.-Cubelles
La Munia-Hostalets P.
Martinenca-Calaf
Hortonenc-Carme
Begues-Odena
Sitges-Piera
St. Cugat Ses.-Anoia 

FUTBOL /  PERE SANTANO

D esprés d’un inici de 
partit d’anada i tor-
nada, en què el dos 

equips van tenir diferents 
aproximacions a l’àrea rival 
sense tenir el control del joc, 
el partit es va estabilitzar. Els 
blaus imposaren el seu ritme 
a partir del joc combinatiu. 
Tot i això, els terrassencs sabi-
en a què jugar i al minut 19, 
un mal entès a la defensa va 
provocar un u contra u, que 
Dani Lledo va treure magis-
tralment. Els igualadins segui-
ren perseverants, sabent que 
no podien concedir cap ocasió 
darrere, però traient la pilota 
jugada des de la defensa. I al 
minut 29, en una gran sortida 
de pilota dels centrals locals, 
la pilota arribat a Peña, que 
amb un fort xut creuat des de 
fora l’àrea feia l’1 a 0. Els blaus 
s’avançaven al marcador i les 
sensacions eren molt bones. 
D’aquesta manera es va arri-
bar al descans.
A la represa, el partit seguí 
amb la mateixa tònica, i des-
prés d’una gran combinació 
entre Martí i Anselm, van 
estar a punt d’ampliar la dis-
tància. No obstant, a partir 
del minut 60, els visitants in-
tensificaren el seu joc, el què 
va esdevenir un enfrontament 
travat. Moltes interrupcions 
en el joc i una pressió alta dels 
de Terrassa feien que l’Iguala-
da es mostrés molt incòmode 
sobre el terreny de joc. Tot i 
així, defensivament va saber 
jugar amb els tempos del duel 
i no va concedir ocasions vi-

Jornada 18
Rebrot-La Paz
Jorba-Tous
Pobla Cl.-Capellades
San Mauro B-Montbui
Fatima-Montserrat B
Ateneu Ig.-Masquefa E.
Torre Cl.-La Llacuna
Cabrera-Vallbona

   Pt. G E P Gf Gc
1 La Pobla Cl. 42 13 3 1 68 12
2 San Mauro B 41 13 2 1 49 12
3 Capellades  38 12 2 3 60 18
4 Tous  37 11 4 2 46 15
5 Fatima  34 11 1 5 41 30
6 Ateneu Ig. 31 9 4 3 61 23
7 Montserrat B 28 9 1 6 29 24
8 La Torre Cl. 24 7 3 7 31 30
9 La Llacuna  17 3 8 5 27 44
10 La Paz  17 5 2 10 27 53
11 Rebrot  16 4 4 9 33 50
12 Cabrera 16 4 4 9 38 56
13 Montbui 15 4 3 10 26 42
14 Jorba  10 2 4 11 28 54
15 Masquefa  7 1 4 12 17 78
16 Vallbona 3 0 3 14 14 54

Jornada 17
Montserrat B Ajr. San Mauro B
Capellades  6 - 1 Jorba 
Montbui 0 - 2 La Pobla Cl.
Tous  2 - 1 Rebrot 
Racing Vallbona 2 - 3 La Paz 
Cabrera 3 - 4 La Torre Cl.
La Llacuna  Ajr. Ateneu Ig.
Masquefa  1 - 4 Fàtima

sitants, que desesperats, inten-
taven penjar pilotes a l’àrea. 
Finalment, l’àrbitre xiulà el 
final del partit i els tres punts 
es quedaren a Les Comes. 
Amb la victòria, els blaus su-
men 19 punts i es mantenen 
a la quinzena posició. El diu-
menge que ve es desplacen 
a Sant Boi per jugar davant 
el Santboià, equip situat a la 
quarta posició.
CFI: Dani; Bernat, Cano (Ba-
raldés 75’), Maliev, Peña; Ed-
gar, Güell, Eric, Iker (Fran 
58’); Martí (Ton 90’) i Anselm.

El CFI femení derrota 
l’Espanyol 
Un solitari gol de Núria Mi-
quel al minut 93, desfermà 
l’alegria a Les Comes i su-
posà un treballat i meritòria 
triomf de l’Igualada davant 
el filial espanyolista. Els tres 

punts permeten a les de Jordi 
Torres distanciar-se dels rivals 
que estan lluitant per a la per-
manència. La victòria permet 
enfocar l’últim terç del campi-
onat amb molta moral i con-
fiança.
A la primera part, una bona 
pressió de les locals, contrar-
restà l’habitual i solvent bona 
sortida de pilota de les blanc-
i-blaves què en cap moment 
es va trobar còmode. No va-

FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

L a tornada del derbi 
a la Segona Catalana 
d’aquesta temporada en 

el Municipal de Santa Margari-
da de Montbui, es va decantar 
amb un gol d’Aitor Martinez 
entrada la segona meitat. Ex-
cel·lent entrada d’afeccionats, 
no sols de ambdues entitats, 
també vinguts d’altres indrets 
de la comarca i fora d’ella. El 
partit en sí mateix, va ser de 
molt de respecte, bones oca-
sions de gol, avortades per els 
respectius porters i el detall 
que va donar els 3 punts al 
conjunt grog. Parlar de justí-
cia o no, tampoc porta enlloc, 
en el partit de la primera volta 
els igualadins guanyaren i ara 
ha estat l’equip maurista qui li 
ha tornat la pilota. La grandesa 
del futbol que fa que encara 
malgrat moltes coses res estigui 
escrit amb punt i final.
U.D. St. Maure; Moya, Rivero, 
Soler, Pedrito, Eric, Gartite (Ci-
erco), Guillermo (Benito), Ari-
bau, Guerra (Romero), Simon, 
Aitor (Zamora).
U.D. Montserrat; Joan, Mari-
mon (Hadri), Xavi (Pallares), 
Rachid (Ariza), Adrian, Tu-
tusaus (Muñoz), El Gharrass, 
Gerard, Àlex, Perea ( Gallar-
do), David Valle.
Àrbitre. Sr. Jordi Berdun Gar-
cia.
Proper partit. Dissabte a les 18 
hores, en el Municipal Les Co-
mes amb la visita del Olímpic 
Can Fatjó.

ren poder imposar el seu estil 
de joc. Les ocasions més clares 
van ser per a les igualadines, 
però es va arribar al descans 
amb l’empat a 0 inicial.
A la represa, les blaves acusa-
ren l’esforç i replegaren les lí-
nies. Aquest fet, va permetre a 
les visitants, dominar el partit, 
sense arribar a generar perill, 
només intentaven xuts llu-
nyans. Al temps de descompte, 
quan l’Igualada donava l’em-
pat per bo, una pilota morta a 
l’àrea l’aprofità Núria Miquel 
per decidir el duel.
La propera jornada, el 12 de 
febrer, l’equip es desplaça fins 
al barri de Gràcia de Barcelo-
na per enfrontar-se a l’Europa. 
CFI: Noelia; Esther, Aina, 
Cubí, Elena (Júlia 75’); Miri-
am, Jessica, Jana (Laura 75’); 
Judit, Mariona (Núria Miquel 
63’)  i Marina. 



DUATLÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 29 
de gener un total de 
500 atletes es van des-

plaçar al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya per prendre la 
sortida a la prova més multi-
tudinària a Catalunya en du-
atlons de carretera. La prova   
puntuable per la lliga de clubs 
i pel circuit català de duatló de 
carretera, consistia en recórrer 
les distancies de 5 km córrer 
+ 20 km ciclisme + 2,5 km 
córrer, totes per l’interior del 
circuit de velocitat, cosa que el 
va fer molt atractiu. El traçat 
força va ser molt exigent i rà-
pid alhora per als participants, 
ja que combina les diferents 
pujades i baixades del traçat.  
Erik Merino (Reus Ploms) i 
Anna Noguera (CA Igualada) 
van ser els guanyadors de la 
prova de Copa Catalana.
Per part dels integrants del 
club, cal destacar el nou podi 
aconseguit pel jove duatleta 
Marc Moreno que va aconse-
guir entrar en 2a posició de 
la general, demostrant així 

Gran paper del CAI 
en el duatló més 
multitudinari

Victòria dels “Aigualits” CN Igualada 
davant el Figueres

el bon estat de forma en que 
es troba, la victòria en noies 
d’Anna Noguera i la 3a posi-
ció de la Noemí Moreno, de-
mostrant també que estan en 
un excel·lent estat de forma. 
També va pujar al graó més alt 
del podi l’Assumpta Castell-
tort a la categoria V2F.
El l’apartat de clubs, destacar 
la 4a posició final en nois i la 
1a posició en Noies.
La resta de resultats:
Masculins:
2 - Marc Moreno 
26 - Josep Martínez 
34 - Oriol Marimon
80 - Albert Solé 
104 - Albert Felip 
122 - Carlos Cervera 
126 - Ramon Lladó
141 - Joan Montaner Solà
148 - David Estapé
235 - Jose Roque Rios
289 - Enric Guix
290 - Isidre Roca
Femenins
1 - Anna Noguera
3 - Noemí Moreno
5 - Aïda Solà
25 - Marta Marimon
30 - Assumpta Castelltort
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WATERPOLO / LA VEU 

E l passat dissabte 28 de 
Gener, els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina del CNI jugaren a la 
Piscina Municipal de les Co-
mes contra l’equip de Figueres 
amb un resultat final d’11 – 3. 
Va ser un partit molt tran-
quil on l’equip local portava 
el marcador amb avantatja de 
manera clara des d’un primer 
moment. Sense cap incidència 
ni cap expulsió. La tranquil·li-
tat del partit va permetre fer 
rotació entre els jugadors no-
vells i els més veterans i entre 
dos dels porters de l’equip.
Parcials: 1-0,2-0,6-1,2-2 
En aquest moment l’equip es 
troba en quarta posició en la 
classificació general empa-
tats amb el tercer ( Banyoles), 
havent jugat ja el partit que 

quedava pendent. 
Abans d’iniciar el partit es va 
guardar un minut de silenci 
en record d’Antoni Chinchi-
lla, nedador i excel·lent mo-
nitor de natació al qual tots 
teníem un gran afecte i que 
ens va deixar la setmana pas-
sada. Expressem des d’aquí el 
nostre condol de part de tot 
l’equip de waterpolo a la seva 
família. 

Els jugadors que van formar 
part de l’alineació van ser: R. 
Sarlé (porter), E. Noguera(5), 
M. Espinagosa, J. Burgues, 
R. Calaf, J. Soler(2), J. Mar-
tínez(1), T. Mallofré(1), D. 
Sánchez, K. Casado, D. Pele-
jà(1), X.P alomo(1), D. Hon-
toria(porter) i com a entrena-
dor D. Ramis.
El pròxim partit serà demà 
dissabte a Caldes a les 18:00h 

Sis podis de Rivalcan al Vallès
AGILITY / LA VEU 

A quest cap de setmana 
passat es va celebrar 
al Vallès Club Caní 

situat a Caldes de Montbui, 
una competició d’agility pun-
tuable per al campionat d’Es-
panya 2018. En aquesta prova 
s’hi van presentar nou agilitis-
tes de l’anoienc Club d’Agility 
Rivalcan de Montbui.
Els agilitistes de la comarca 
van aconseguir sis podis. La 
Marta Capellades amb la seva 
Jack Russell Runa va fer do-
ble podi dissabte i diumenge 
en la categoria mini de grau 
1. Del mateix grau i categoria 
també va pujar al podi l’Eva 
Solera amb la Wifi també Jack 
Russell. Del mateix grau però 

de la categoria estàndard van 
fer podi la Roser Miquel amb 
el gos d’atura Linda i la Lidia 
Roldan amb el Braco Tuna. La 
Sensi Moreno amb el seu ca-
nitx Chico va aconseguir tam-
bé ser la campiona del grau 2 
dels mini. 
A banda dels podis l’Esther 
Madrigal amb el seu mestís 
Darko va sumar un punt, al 
igual que la Roser Miquel i la 

Sensi, punts que en el cas de 
les competidores de grau 1 els 
suma per pujar a grau dos, i 
en el cas de la Sensi Moreno 
que ja està competint en grau 
dos li sumen per al campionat 
d’Espanya 2018. La Sensi Mo-
reno ja es va classificar el pas-
sat any per al campionat d’Es-
panya 2017 que es celebrarà a 
Ifema, Madrid el proper mes 
de maig. 

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

c/Comarca 62,   tel .  93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail .com

Oferta Demo BH E-motion LYNX ATOM Jumper

P.V.P. 4.299,95€  preu d'oferta 2.999,95€
(fins a 170 kms d'autonomia)

El preu de pvp que surti tatxat millor, i la descripció a peu de l'anunci amb lletres vermelles o 
taronges, sugereix l'Enric.

Gràcies,



Cap de setmana tranquil 
als Jocs Escolars de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte es va celebrar 
la jornada regular de 
cada competició a les 

diferents instal·lacions espor-
tives de la comarca. Aquesta 
setmana compartim amb vos-
altres la classificació del Cam-
pionat de Futbol Sala Cadet 
Masculí:
Punts  Valors
1 Escola Pia A  16 48
2 Joan Mercader  11 38
3 Monalco 1   9 48
4 Maristes A   8 48
5 Escola Pia B   8 46
6 Maristes B   7 56
7 Monalco 2   0 32
A poc més d’un mes per aca-
bar la 1a fase de la competició, 
l’equip A de l’Escola Pia pren 
avantatge respecte al segon 
classificat, el Joan Mercader. 
Pel que fa a la classificació per 
valors, l’equip més destacat és 
els Maristes B amb 56 punts. 
Un equip que ha aconseguit, 
pràcticament, targeta verda a 
tots els partits disputats fins al 
moment per bon comporta-
ment de l’equip, l’entrenador i 
l’afició que l’acompanya.
Diumenge el Campionat de 
Cros Escolars ens va portar 
fins a Òdena. L’escola Castell 
d’Òdena organitzava la XXIII 
Cursa Popular del poble. La 
matinal va gaudir del bon 
temps i les temperatures agra-
dables del diumenge i el podi 
de la categoria XXXX va que-

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLÀPIES 3-4 7 6 1 0 74 38 20 56
2 RAMON C. B 4 7 6 0 1 70 42 19 56
3 MOWGLI “4” 6 6 0 0 64 32 18 48
4 GARCIA LORCA 7 4 1 2 57 55 16 56
5 MARISTES 7 3 1 3 57 55 14 54
6 D.MARTÍ T. 7 3 0 4 58 54 13 56
7 ATENEU 7 2 2 3 53 59 13 56
8 MONALCO 6 3 1 2 55 41 13 48
9 JESÚS-MARIA 7 2 1 4 49 63 12 56
10 MONTCLAR 6 2 0 4 40 56 10 48
11 EMILI VALLÈS 6 1 1 4 45 51 9 46
12 MOWGLI “3” 6 1 0 5 33 63 8 48
13 D.MARTÍ VERD 6 0 0 6 29 67 6 48
14 RAMON C. “A” 3 1 0 0 1 4 12 1 8

POLIS benjamí femení
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  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLAPIES 3R A 6 5 0 1 60 36 16 42
2 MESTRAL B 5 5 0 0 53 27 15 40
3 MONALCO 3 3R 7 3 1 3 56 56 14 54
4 MOWGLI “3” 6 4 0 2 58 38 14 46
5 AC.IGUALADA 6 2 2 2 46 50 12 48
6 ESCOLÀPIES 3R B 6 2 1 3 48 48 11 38
7 D.MARTÍ 3-4 FC 6 2 0 4 41 55 10 48
8 ESCOLA PIA MX 7 1 0 6 40 72 9 56
9 GARCIA LORCA 5 1 0 4 30 50 7 34

POLIS benjamí masculí 3r

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J.MARAGALL A 6 5 1 0 65 31 17 48
2 ATENEU 6 5 1 0 59 36 17 48
3 RAMON C. 6 5 1 0 67 29 17 48
4 EMILI VALLÈS 5 3 2 0 49 31 13 40
5 CASTELL ÒDENA 6 3 1 2 47 49 13 44
6 MARISTES B 5 3 0 2 46 34 11 40
7 MONALCO 2 3-4 6 2 0 4 42 54 10 46
8 JESÚS MARIA 6 2 0 4 43 53 10 48
9 C.ÒDENA MX 7 1 0 6 40 72 9 56
10 G. FOSSAS 3-4 7 1 0 6 42 69 9 56
11 J.MARAGALL B 6 0 0 6 27 69 6 44

POLIS benjamí masculí 3r-4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A  6 2 3 1 54 42 13 46
2 G.FOSSAS 4T 5 3 2 0 48 32 13 40
3 ESCOLAPIES 4T 7 2 2 3 56 56 13 54
4 MARISTES A 5 3 1 1 44 36 12 40
5 MESTRAL A 5 3 1 1 43 37 12 40
6 MOWGLI “4” 5 2 2 1 43 37 11 32
7 MONALCO 1 4T 6 2 1 3 48 48 11 44
8 D.MARTÍ 4T 6 1 2 3 44 52 10 40
9 MARTA MATA 5 0 0 5 20 60 5 40

POLIS benjamí masculí 4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 RAMON C. “B” 7 5 1 1 69 43 18 56
2 MESTRAL 7 5 0 2 62 49 17 56
3 MOWGLI “6” 6 4 1 1 61 35 15 42
4 MDP IGUALADA 6 3 3 0 49 35 15 48
5 CASTELL ÒDENA 6 4 1 1 57 39 15 40
6 RAMON C. A 7 2 1 4 48 64 12 56
7 ATENEU 6 2 2 2 42 42 12 48
8 MOWGLI “5” 7 1 1 5 49 63 10 56
9 EMILI VALLÈS 6 1 2 3 43 52 10 44
10 GARCIA FOSSAS 6 1 2 3 39 57 10 48
11 POMPEU FABRA 6 0 0 6 28 68 6 48

POLIS aleví masculí

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 JESÚS-MARIA 7 5 0 2 67 45 17 56
2 MOWGLI 6 5 0 1 61 35 16 48
3 MONTCLAR A 6 4 1 1 56 40 15 46
4 CASTELL ÒDENA 6 3 1 2 50 46 13 48
5 R.CASTELLTORT 6 3 0 3 45 51 12 48
6 EMILI VALLÈS A 6 1 3 2 48 48 11 42
7 ATENEU 5 2 1 2 36 44 10 40
8 EMILI VALLÈS B 6 0 2 4 36 60 8 44
9 MONTCLAR B 6 0 0 6 33 63 6 44

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 1 8 7 1 0 84 44 23 64
2 MARISTES MX 7 5 1 1 69 43 18 56
3 EEM FONT-RUBÍ  7 4 1 2 65 47 16 56
4 ESCOLÀPIES M. 7 3 1 3 58 54 14 56
5 S.E.C.C.-SALA MX 7 3 0 4 58 54 13 56
6 ESCOLÀPIES  6 3 0 3 44 52 12 48
7 MONALCO 2  6 2 0 4 44 52 10 48
8 LA GRANADA  6 1 0 5 31 65 8 40
9 LA RÀPITA  6 0 0 6 27 69 6 44

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 CAPELLADES A 7 6 0 1 242 92 13 50
2 EEM FONT-RUBÍ 6 6 0 0 202 69 12 44
3 BÀSQUET RIBES 7 5 0 2 234 127 12 56
4 PERE VIVES 6 5 0 1 230 144 11 48
5 MONALCO 6 4 0 2 176 104 10 48
6 MARISTES 8 2 0 6 171 230 10 64
7 EMILI VALLÈS 6 3 0 3 132 120 9 48
8 J.MERCADER FC 6 2 0 4 98 122 8 48
9 CAPELLADES B 6 2 0 4 98 182 8 48
10 EEM MEDIONA 6 0 0 6 29 157 6 48
11 MASQUEFA 6 0 0 6 22 287 6 44

BÀSQUET infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 8 8 0 0 374 200 16 64
2 MARISTES 8 6 0 2 302 183 14 56
3 CB LLORENÇ 8 5 0 3 205 216 13 64
4 PERE VIVES 7 5 0 2 241 207 12 48
5 E. ANOIA B 8 4 0 4 201 195 12 52
6 VILANOVA  9 3 0 6 179 303 12 68
7 CASAL CATALÀ 7 2 0 5 165 173 9 56
8 ESCOLA ANOIA A 7 2 0 5 170 229 9 56
9 CAPELLADES 6 2 0 4 166 160 8 48
10 CB ROQUETES 6 0 0 6 158 295 6 48

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 9 8 1 0 97 47 26 70
2 MARISTES 9 7 2 0 89 55 25 68
3 GARCIA LORCA B 9 6 1 2 81 63 22 72
4 AC. IGUALADA 9 3 4 2 74 70 19 70
5 FS VILANOVA 9 4 1 4 75 69 18 64
6 ESCOLÀPIES 8 4 1 3 73 55 17 64
7 MONALCO 8 2 2 4 55 73 14 62
8 J. MARAGALL 7 2 0 5 49 63 11 54
9 G. LORCA A 9 1 0 8 48 96 11 72
10 FS PIERA 9 0 0 9 47 97 9 64

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  8 7 0 1 35 15 21 56
2 EMILI VALLÈS B 6 5 0 1 34 15 15 48
3 INS BADIA B 5 4 0 1 26 11 12 34
4 C.CLARAMUNT 7 4 0 3 15 29 12 50
5 PERE VIVES 7 3 2 2 39 24 11 56
6 PLA MORERES 5 3 0 2 10 16 9 40
7 INS BADIA A 6 2 2 2 26 21 8 32
8 MESTRAL 6 2 1 3 25 21 7 44
9 MARISTES 6 2 1 3 14 15 7 36
10 EMILI VALLÈS A 8 1 2 5 23 27 5 64
11 AC. IGUALADA 7 0 1 6 14 35 1 56
12 MONALCO 5 0 1 4 2 34 1 40

FUTBOL SALA infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 6 5 1 0 35 10 16 48
2 J.MERCADER 6 3 2 1 21 13 11 38
3 MONALCO 1 6 3 0 3 20 21 9 48
4 MARISTES A 6 2 2 2 20 15 8 48
5 ESCOLA PIA B 7 2 2 3 25 21 8 46
6 MARISTES B 7 2 1 4 13 29 7 56
7 MONALCO 2 4 0 0 4 4 29 0 32

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  7 6 1 0 42 13 13 56
2 MONTAGUT 7 5 1 1 34 24 11 50
3 MARISTES 6 3 1 2 15 12 7 48
4 ALL STAR FC 6 2 0 4 15 27 4 40
5 TOUS FS 5 1 1 3 17 22 3 38
6 MESTRAL 5 0 2 3 17 26 2 40
7 J. MERCADER 6 1 0 5 10 26 2 44

FUTBOL SALA juvenil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MEDIONA 6 5 0 1 267 241 11 44
2 SANT QUINTÍ 5 4 0 1 233 177 9 36
3 VILANOVA 7 1 0 6 212 287 8 54
4 C.VILAFRANCA 5 2 0 3 233 220 7 34
5 SANT RAMON 5 2 0 3 199 219 7 40

BÀSQUET cadet masculí

dar així:
De cara la setmana que ve ens 
espera un dissabte intens. A 
part de la jornada de les com-
peticions dels JEEA se celebra 
el Campionat de Cros Comar-
cal. Aquest any la prova es ce-
lebrarà a la zona esportiva de 
Can Mas, a Piera. L’escola or-
ganitzadora, l’Apiària, celebra 
el seu XVIII Cros Escolar.
Completa la informació visi-
tant www.ceanoia.cat 



ESQUAIX/PADEL / LA VEU 

B ons resultats dels igua-
ladins en el campionat 
de Catalunya S9 i S19 i 

esquaix de nivell internacional 
aquest dissabte dia 4 a Iguala-
da. El passat cap de setmana el 
CT Sabadell va organitzar el 
campionat absolut de Catalu-
nya reservat als menors de 19 
i 9 anys.
En la categoria sub 9 el jove-
níssim Sergi Rivero va acabar 
en 4a posició final caient amb 
Oriol Sàlvia, i per llocs amb 
el també igualadí Pau Jaume 
Aguilar i Max Quer.
En la categoria S19 masculina, 
Nacho Fajardo de nou va tenir 
un notable resultat caient a 
semifinals amb el Nilo Vidal, 
més tard campió i caient pel 
3er lloc per un ajustadíssim 
12-10/9-11/3-11/11-7/11-9 
amb el Pablo Dolz (igualadí 
d’adopció), ja que el Pablo és 
un habitual del club igualadí 
tots els dimarts en els entrena-
ments.
En aquesta mateixa catego-
ria, Javi Fajardo va caure a 1a 
ronda davant el vallesà Ferran 
Vilata per un renyit 3-1 i va ha-
ver de jugar pels llocs del 9 al 
16 caient amb Lluís Isern 11-9 
11-4 11-6 i guanyant a Liam 
Griffin 11-7 11-7 11-5.
Montse Fajardo la més benja-
mina de S19 també és va de-
fensar prou be tot i acabar en 
6ª posició i caient dos partits 
amb Ona Blasco i Ivet Isern 
per uns ajustat 3-2.  

Lliga nacional catalana 
de 1a a Igualada
El proper dissabte dia 4 de fe-
brer, els 6 millors equips de 1a 
categoria catalana jugaran la 
5a jornada en sessió de matí i 
la 6a en sessió de tarda al car-
rer Masquefa 9 de la ciutat.
Entre els participants lògica-
ment hi han els igualadins de 
RS-PLASNET on hi desta-

Resultats d’esquaix 
i pàdel de l’Esquaix IGD

Cap de setmana intens del CG Aula

quem Bernat Jaume 119 del 
rànquing mundial, Iker Pajares 
PSA75, Edmon López PSA114 
i tota la resta dels millors juga-
dors catalans del moment.
Una gran oportunitat de veure 
esquaix de nivell a la ciutat.

Una victòria i dues 
derrotes en pàdel
Molts aplaçaments per culpa 
de les pluges i nova jornada 
pels equips Subaru amb vic-
tòria de l’equip +45 Oxford i 
derrota dels dos equips feme-
nins Pàdel Cat de 3a i 4a cate-
goria. 
L’equip de +45 Oxford rendia 
visita a La Llacuna amb còmo-
de victòria 3-0. Albert i Jordi 
Homs van dominar 6-0, 6-2 a 
Miquel Grau/Flavio Fancini, 
Lluís Fernàndez/Isidre Mari-
mon també va dominar en dos 
sets a Joan Mínguez/C. Galan 
i finalment Gabi Bonet/David 
Sanuy van sumar el tercer 7-5, 
6-3 amb Alfons Saumell/Beni 
Cachá.
L’equip de 3a categoria que 
juga la lliga Pàdelcat va caure 
en un renyidíssim partit 2-1 
a Vilafranca davant el Casino. 
Eva José/Rosa Calvet van cedir 
amb Montse Manon/Alba Du-
ran per 3-6, 6-4, 6-3, Dolors 
Granados/Encarna Delgado 
van empatar guanyant Clau-
dia Ramon/Sandra Sabaté per 
6-3, 6-1 i en el partit decisiu, 
Encarna Valdés/Trini Pacheco 
van caure davant Mònica Gar-
cia/Eva Colet per 7-6, 3-6, 3-6.
Les noies Subaru de 4a cauen 
amb l’Espàdel d’Esparraguera. 
Mònica Ferrer/Antònia Ca-
macho van cedir en dos sets 
davant Núria Gómez/Raquel 
Vera, Marta Pujol/Mar Piqué 
també van caure en dos sets 
amb Rocío Moreno/Montse 
Bermudez i finalment Gemma 
Fernández/Irene Gil tampoc 
van poder sumar caient 0-6, 
4-6 amb Cristina Navarro/
Laura Carrón.
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

D issabte al gimnàs 
del poliesportiu Les 
Comes, espai ha-

bitual d’entrenament de les 
gimnastes de l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula va tenir lloc 
la Jornada de Portes Obertes 
amb una primera roda d’ex-
hibicions dels exercicis d’al-
guns  dels equips i gimnastes 
del Club,  pares  i familiars van 
poder gaudir de les presenta-
cions dels diferents exercicis 
treballats des de l’inici de la 
temporada.
Com ens explica part de 
l’equip tècnic de l’Igualada 
Club Gimnàstic Aula  en els 
exercicis presentats es va po-
der veure com les gimnastes 
treballen diferents aspectes 
com és  el domini de l’aparell, 
ja sigui corda, cèrcol, maces, 
pilota o cinta,  com de coor-
dinació i ritme. També afegeix 
que  cada exercici ha de conte-
nir, almenys, quatre elements 

de dificultat superior, o com 
també anomenen les gimnas-
tes; riscs, i sis de dificultat mit-
ja. Utilitzen tot el tapís  i els 
moviments han de correspon-
dre al caràcter de la música i a 
la seva estructura rítmica. 
Pares i familiars  van quedar 
molt satisfets dels progressos 
de les gimnastes... L’11 de fe-
brer està prevista la segona 

roda d’exhibicions.
Diumenge dedicat a la forma-
ció.  Formació específica per a 
les gimnastes que ja treballen 
amb aparell, en aquest cas les 
gimnastes que ja tenen el nivel 
IV MasterClass  impartida per 
Ruben Orihuela campió d’Es-
panya en gimnàstica rítmica  
en els darrers 9 anys al pavelló 
polivalent de Cervera. 

Bones sensacions dels equips 
de l’Igualada Hoquei Línia

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

P REBENJAMINS: CP 
Castellbisbal 2 - HL 
Igualada 11

Endollats! És la paraula que 
defineix els nois de l’equip base 
de l’Hoquei Línia Igualada. 
Partit molt ràpid on els petits 
venien molt motivats després 
de la desfeta de l’anterior set-
mana. Han fet un joc molt 
fluid amb moltes passades i 
bones col·locacions. És relle-
vant la intervenció del porter 
Albert, qui ha fet diverses para-
des a contraatacs del rival. En 
resum, enfrontament disputat i 
lluitat per ambdós equips, però 
dominat en un 80 per cent per 
l’equip visitant.
Jugadors: Iker Jiménez (5), 
Toni Bandé (2), Enoc Solé (2), 
Marc Roig (1), Santi Solano 
(1), Adrià Búrria, Nahya , Ori-
ol Marcos, Roger Marcos, Jan 
Aguilera. Porter : Albert Solano 
ALEVINS A: Club Patí Castell-
bisbal 0 - HL Igualada 6
Els igualadins van sortir gau-
dint, lluint-se i mostrant el seu 
bon estat de forma. L’excel·lent 
pista “ice court” de l’equip va-
llesà, instal·lacions que perme-
ten explotar els potencials tant 
d’equip visitant com local, i 
de la que els castellbisbalencs 
s’enorgulleixen, van ser el marc 

idoni per veure un bon partit 
d’hoquei línia.
Jugadors: Èrik Lorenzo (1), 
Laia Mercader (2), Marc Ca-
marero, Marc Fusté (2), Àlex 
Sánchez (1), Luís Torras, Ar-
nau Santano. Porter: Yeray Lo-
renzo.
ALEVINS B: HLIgualada 1 - 
Gadex 5
Malgrat ser el primer partit 
de l’any de l’equip Aleví B, els 
anoiencs s’han trobat en bona 
forma i han millorat les ex-
pectatives en enfrontar-se a 
un fort i temut rival després 
de l’àmplia desfeta del partit 
d’anada. Passades assajades, 
bon control del disc, i pujades 
a camp contrari no han es-
tat, però, suficients, davant la 
manca de xut potent i d’encert 
a porteria. Dissortadament no 
hi ha hagut fortuna. Els contra-
atacs contraris van arraconar i 

enclotar el porter igualadí sota 
els  pals locals. 
Jugadors: Martí Roig, Unai 
Guerrero, Sergi Gelabert, 
Biel Segura, Jan Gamboa, Ian 
López, Julián Carrasco (1).
Porter: Unai Gracia.
BENJAMINS:  HL Igualada 8 - 
AHL Dracs Comtals 4
El partit de diumenge donava 
l’oportunitat a l’equip anoienc 
de pujar a la tercera plaça de 
la classificació general provisi-
onal de la lliga Catalana. I ho 
han aconseguit. Potència, per-
severança, i perspicàcia. Tan-
mateix, s’han trobat un bon ri-
val, que no els ha permès tenir 
una victòria fàcil. 
Jugadors: Marc Fusté (4), Iker 
Jiménez (1), Marc Hueva (1), 
Ot Sànchez, Toni Bandé (2), 
Biel Guerrero, Joan Roig, Biel 
Gelabert, Judith López. Porter: 
Yeray Lorenzo.



Victòries decisives dels dos primers 
equips del Bàsquet Igualada
BÀSQUET / LA VEU

N ou desplaçament 
dels blaus a la pista 
del U.B. Sant Adrià, 

on van assolir una importan-
tíssima victòria (84-88). Un 
primer quart on l’equip igua-
ladí ja mostrava el seu domini, 
anotant 5 triples durant els 
primers deu minuts de joc, 
que els feien anar per davant 
i controlar el joc del partit 
en tot moment. Un equip lo-
cal que es mostrava a remolc, 
i tan sols tenia oportunitat 
d’anotar de segones oportuni-
tats amb el seu poder en el re-
bot ofensiu. El primer parcial 
del partit va ser de 20-21.
En el segon quart, els blaus 
seguien amb un gran encert 
des de la línia de triple, ano-
tant-ne tres aquesta vegada. 
Els jugadors de M. Lousame 
tenien poques oportunitats 
de bàsquets fàcils a causa de la 
gran pressió dels jugadors del 
Physic CB Igualada A, que es 
mostraven innegociables en la 
seva posició darrera. El segon 
parcial va ser de 19-22, que 
col·locava un marcador a la 
mitja part de 39-43.
A la represa del partit, els ju-
gadors locals van sortir amb 
força, tot i així, la resposta dels 
jugadors de Jordi Martí no es 
va fer esperar i van seguir amb 
el domini del partit. Molt bon 
quart ofensiu dels blaus, que 
tot i la forta defensa i els ajus-
tos de l’equip local van saber 
trobar situacions de bàsquets 
que els seguien deixant per da-
vant en el marcador. El tercer 
parcial va ser de 20-19, l’únic 
quart perdut pels igualadins, 
que col·locava un resultat de 
59-62 per encarar els últims 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Quart  14  12  2  1160  972  26  +7 
2 Mollet  14  11  3  1114  978  25  +8 
3 Lleida  14  11  3  1143  1037  25  -1 
4 Palma AE  14  9  5  1047  1098  23  +2 
5  Barberà  14  9  5  1025  1003  23  +1 
6 Sant Adrià  14  8  6  1225  1123  22  -1 
7 El Masnou  14  7  7  996  937  21  -1 
8 Muro   14  6  8  1073  1079  20  +2 
9 Igualada  14  5  9  1018  1023  19  +1 
10 Valls  14  5  9  980  1101  19  -4 
11 Cerdanyola  14  4  10  997  1150  18  -3 
12  Castelldefels  14  4  10  1024  1081  18  -6 
13 Sitges  13  3  10  884  959  16  -9 
14  Andorra B  13  3  10  921  1066  16  +1

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 14
Vive El Masnou-Barberà 56-64 
Basquet Sitges-Muro Basket  58-65
Morabanc Andorra B-Valls Nutrion  74-69 
Quart-Cerdanyola   105-61
Sant Adrià-Physic Igualada  84-88
Mollet-Pardinyes Lleida  76-71 
Castelldefels-Palma Air Europa  66-80

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 16
Physic Igualada-Tarragona 41-35
Barça Cbs-Platges Mataró  83- 66
Granollers-Arenys   52-64
Cerdanyola-CN Terrassa  41-33
Sese-Jet Qsport  67-58

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 16 15 1  1061 810 31
2 Cerdanyola 16 14 2  980 790 30
3 Platges Mataró 16 11 5  939 866 27
4 Jet Qsport 16 9 7  858 818 25
5 CN Terrassa 16 8 8  813 870 24
6 Igualada 16 7 9  816 890 23
7 Arenys 16 5 11  927 976 21
8 Tarragona 16 5 11  838 931 21
9 Sese 16 4 12  896 1001 20
10 Granollers 16 2 14  849 1025 18

Jornada 17
Sese-Tarragona
Jet Qsport-Cerdanyola
CN Terrassa-Granollers
Arenys Basquet-Barça Cbs
Mataró-Physic Igualada  dia 5, 16.30h

Jornada 15
Barberà-Castelldefels 
Palma Air Europa-Mollet
Pardinyes Lleida-Sant Adrià
Physic Igualada-Quart  dia 4, 18h
Cerdanyola-Morabanc Andorra ´B´ 
Valls Nutrion-Basquet Sitges 
Muro Basket-Vive El Masnou
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minuts de partit.
En l’últim quart, els blaus se-
guien dominant el marcador, 
fins als darrers quatre mi-
nuts del partit, on els locals 
van empatar el partit a causa 
d’una desmesurada pressió 
sobre l’equip arbitral. L’últim 
parcial va ser de 25-26.
Finalment el conjunt igualadí 
es va endur la victòria a la di-
fícil pista del U.B. Sant Adrià 
mostrant una gran solidesa 
en el joc contra un equip que 
ocupava posicions altes en la 
classificació. Destacar també 
les tres victòries de l’equip en 
els darrers quatre partits, i es-
calant així posicions en la clas-
sificació.
El proper partit del Physic CB 
Igualada A, serà dissabte 4 de 
febrer a les 18h contra el lider, 
el CB Quart. 
Sant Adrià A: D. Rodriguez 
(8), P. Bassas (13), F. Pascal 
(14), A. Tort (2), M. Morales 
(4), P. Farres (0), R. Perez (0), 
J. Lobo (3), A. Reyes (22), LE. 
Gonzalez (16), O. Martinez 
(0), F. Wilson (2).
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(12), E. Burgès (4), M. Mo-
liner (0), J. Torres (14), M. Be-
nito (3), C. Fons (-), MA. Gar-
cia (12), A. Gual (20), X. Creus 
(2), S. Laguarta (3), E. Tejero 
(13), P. Camí (5).
Parcials: 20-21, 19-22 (39-43), 
20-19 (59-62), 25-26 (84-88).

El femení derrota el Tarrago-
na (41-35)
Nova victòria per les noies 
d’en Pep Piqueras a casa da-
vant un Tarragona que va po-
sar les coses difícils a les igua-
ladines fins al final del partit. 
La primera cistella del partit 
la va anotar el Tarragona, que 

tot seguit les igualadines con-
testaven amb un contraatac 
per part de Belen i Berta. A 
partir d’aquí, tres cistelles se-
guides de la Mariona Teixidor 
posen el marcador amb un 
8-2. L’excel·lent nivell defen-
siu de les igualadines, el bon 
ritme de contraatac i les bones 
decisions a l’hora de tirar fan 
que s’arribi al final del primer 
quart amb un resultat favora-
ble de 14-8.
En el segon quart, el partit a 
seguit amb el mateix ritme 
que el primer. Un triple de 
Berta Sellarès fa que agafem 
una mica d’avantatge en el 
marcador (19-11), però a me-
sura que avança el partit, les 
pilotes perdudes per part de 
les igualadines i algunes males 
decisions en atac, per anar una 
mica accelerades, no permet a 

les locals agafar més distancia 
en el marcador i marxar així, a 
la mitja part amb un favorable 
22-21.
A la represa del partit, tot i la 
poca diferència en el marca-
dor, les igualadines han agut 
d’atacar contra zona durant 
molts minuts d’aquest perío-
de, i això sumat al poc encert 
en el tir exterior, ha fet que el 
parcial fos de 7-11 que deixava 
un resultat de 29-32 favorable 
per les visitants.
En l’últim quart del partit les 
igualadines van sortir amb 
molta energia i un gran ni-
vell defensiu, per rebre només 
tres punts, i arribar al final del 
partit amb tres triples seguits 
que ens van permetre guanyar 
un partit molt important.
CB Igualada:  C. Carner (2), S. 
Carrasco (12), J. Lamolla (6), 

M. Jane (-), M. Amatller (2), 
B. Sellares (8), B. Armengol 
(3), M. Teixidor (6), E. Freixes 
(2).
Tarragona:M. Velasco (1), 
M. Romeu (2), O. Fort (6), 
C.Pérez (-), L. Vilamajor (-), 
L. Tierno (2), L. Lopez (4), L. 
Pascual (14), C. Vadillo (6), A. 
Garcia (-).
Parcials: 14-8, 8-13 (22-21), 
7-11 (29-32), 12-3 (41-35).   

c. Retir 40, 2n pis. Som professionals en selecció de personal.

LINKEDIN:
eina de marqueting personal i networkingeina de marqueting personal i networking

Truca’ns i t ’informem! 620 284 980

En aquest taller aprendrem a promocionar-nos a Linkedin
 i aconseguir contactes professionals per generar oportunitats de negoci
Dijous 23 de febrer de 18.00-21.00 h i dissabte 25 de febrer de 10.00- 13.00 h
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TEATRE / LA VEU 

M és de 20.000 espec-
tadors ja han vist 
Avui no sopem, la 

comèdia protagonitzada per 
Jordi Banacolocha, Maife Gil, 
David Bagés, Susanna Garac-
hana i Mercè Martinez, que 
arriba a l’escenari del Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igua-
lada aquest diumenge, 5 de 
febrer, a les 7 de la tarda. L’es-
pectacle de Jordi Sánchez i 
Pep Anton Gómez, en gira 
per tot Catalunya, és una co-
mèdia en honor als avis, que 
parla de la decisió d’un ma-
trimoni de jubilats d’anar a 
viure a pagès. Aquest fet des-
encadenarà un hilarant en-
frontament amb els seus fills. 
El muntatge ha fet les delícies 
tant de crítica com de públic, 
que no han dubtat a quali-
ficar-lo d’una “gran obra” 
interpretada per uns “actors 
genials”. 
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada (c/ 

Garcia Fossas, 2) de dimarts a 
divendres de 19 a 21h, el dis-
sabte d’11 a 14h i, des d’una 
hora abans de la funció, a la 
taquilla del Passatge Vives. 
Les localitats, que també es 
poden adquirir a www.ticke-
tea.com, tenen un preu de 12, 
15, 18 i 20 euros, amb des-
comptes per a diversos col-
lectius. A més, aquells que ho 
desitgin encara es poden abo-
nar i adquirir per 50 euros 
cinc entrades per diferents 
espectacles.

Avui no sopem
La Maria Teresa (Maife Gil) 
i en Vicenç (Jordi Banaco-
locha) són un matrimoni 
de classe mitjana resident a 
Barcelona. Estan jubilats i fa 
temps que es plantegen mar-
xar de la ciutat i anar a viure 
a la masia del poble, però mai 
s’acaben de decidir. Per què? 
Una filla de gairebé quaranta 
anys (Mercè Martínez) que 
encara viu amb ells i un fill 
amb cara de pocs amics (Da-
vid Bages) i la seva nova com-

panya (Susanna Garachana) 
els ho impedeixen.
Pep Anton Gómez i Jordi 
Sánchez han escrit una co-
mèdia que emmarquen en un 
subgènere que no havien to-
cat mai però que els interessa-
va molt: la comèdia familiar. 
Gómez la defineix com “una 
comèdia molt naturalista, així 
que l’espectador empatitzarà 
amb moltes de les situacions 
que es descriuen a l’especta-
cle; és una obra hilarant amb 
un final sorprenent”.
Un retrat dels conflictes fami-
liars i els problemes de comu-
nicació entre pares, germans, 
fills i noves parelles. Amb un 
humor natural que va de les 
històries familiars més quo-
tidianes a les enveges, odis 
i ressentiments pròpies de 
qualsevol família. 

Una comèdia a quatre mans 
Pep Anton Gómez i Jordi 
Sánchez han tornat a unir 
les seves forces per crear la 
comèdia Avui no sopem. Di-
rigida també per Gómez, és 

El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada rep diumenge 
la comèdia familiar “Avui no sopem”
La comèdia està escrita per Jordi Sánchez i Pep Anton Gomez, qui també la dirigeix

el primer cop que els autors 
s’enfronten a una comèdia fa-
miliar. L’origen del projecte es 
troba en un antic guió basat 
en un casament real que mai 
va veure la llum i que, ara, els 
autors han recuperat i actu-
alitzat, conservant els perso-
natges originals i modificant 
l’ambientació. Pep Anton 
Gómez comenta que “Avui no 
sopem és el fruit d’aquella de-
cisió, d’aquella necessitat, no 
tant d’explicar una història 
com d’explicar uns personat-
ges, i ara, pensant-hi, m’ado-
no que la majoria de vegades 
ha estat així, que tant al Jordi 
com a mi sempre ens ha tirat 
més el qui que no pas el què”. 
Potser per això “després de 
tots aquests anys, ja comp-
tem amb un petit catàleg de 
personatges, que ens estimem 
amb un carinyo molt especial 
i que, curiosament, semblen 
tallats pel mateix patró, per-
què són petits, porucs, de-
testables, mesquins, tendres, 
vulgars i normals; com nosal-
tres, em temo.” En Jordi Sánc-

hez és conegut des de fa molt 
temps per ser el “Lopes” de 
Plats bruts de TV3 o l’imper-
tinent Señor Recio de La que 
se avecina d’Antena 3. Sánc-
hez va abandonar la seva pro-
fessió d’infermer per dedi-
car-se al món de l’espectacle. 
Les seves obres s’han estrenat 
a Londres, Xile, Buenos Aires, 
Montevideo, Caracas i Porto, 
a més de Barcelona i Madrid. 
Molt aviat se’l podrà veure a 
Igualada en un nou film del 
Cicle Gaudí, No culpes al kar-
ma de lo que te pasa por gili-
pollas.
Pep Anton Gómez i Jordi 
Sánchez treballen junts des 
de fa quinze anys. El primer 
espectacle que van presentar 
va ser Excuses! (Teatre Ro-
mea, 2001), al que han seguit 
Mamaaá! amb Paco Morán 
i Joan Pera (Teatre Condal, 
2002), Mitad y mitad (Teatre 
Condal, 2014) i El Eunuco (La 
Latina, 2015). Gómez a més 
d’autor, professor i director 
teatral i d’òpera és guionista 
de televisió.

TEATRE / LA VEU 

L a companyia de teatre 
de Sant Martí de Tous, 
dirigida per Marc Her-

vàs, presentarà durant els 
propers caps de setmana de 
febrer el seu darrer espectacle, 
Monsieur Croche, al CaixaFo-
rum de Barcelona (les funci-
ons tindran lloc els dissabtes, 
a les 6 de la tarda, i els diu-
menges a les 12 del migdia).

Monsieur Croche és un especta-
cle gestual amb titelles i màsca-
res, basat en la vida i els somnis 
del compositor francès Claude 
Debussy, adreçat a un públic 
familiar. Està interpretat per 
Clara Dalmau, Jordi Hervàs i 
Ares Piqué, i compta amb la in-
terpretació en directe al piano 
de la música del compositor, a 
càrrec d’Olga Kobekina.
L’espectacle arriba a Barcelona 
després d’haver-se pogut veure 

a diferents CaixaForums de tot 
l’estat espanyol, i el proper mes 
de maig es podrà veure també 
a Corea del Sud, al Uijeongbu 
Music Theatre Festival, on re-
alitzarà un total de 4 funcions, 
amb el suport del Ministeri de 
Cultura espanyol. De moment, 
no està previst que l’espectacle 
es pugui veure a Igualada.
La companyia del príncep To-
tilau va néixer l’any 2008 i, des 
de llavors, ha creat una desena 

d’espectacles, entre els quals 
destaquen Sis Joans, de Carles 
Riba, en coproducció amb el 
Teatre Nacional de Catalunya, 
Petruixka, d’Igor Stravinsky, 

La companyia del príncep Totilau, al 
CaixaForum Barcelona i a Corea del Sud

per al Gran Teatre del Li-
ceu, o Escenes d’infants, de 
Frederic Mompou. Podeu 
trobar-ne més informació a 
www.princeptotilau.cat
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MÚSICA / LA VEU 

A vui divendres a les 
11 de la nit al Teatre 
Municipal l’Ateneu 

comença la 6a temporada de 
Músiques de butxaca amb una 
programació en clau d’aniver-
sari: enguany celebren els 20 
anys de concerts a l’Ateneu. 
Cece Giannotti, guitarrista, 
productor, cantant i compo-
sitor nascut a Mont-real (Ca-
nadà) és un vell conegut dels 
concerts de l’Ateneu d’ençà 
que el 5 de febrer del 1999 
va venir a tocar per primera 
vegada amb el grup Traditi-
onal Tourist, època que els 
concerts es feien al vestíbul i 
no es deien Músiques de but-
xaca. Cada vegada que ha tret 
nou disc ha tornat a Igualada 
i a l’Ateneu establint un vin-
cle que ens ha permès ser tes-
timonis de luxe del seu viatge 
musical. 
En aquest any del 20è aniver-
sari dels concerts a l’Ateneu 
no podia faltar, aquesta vega-
da torna amb Après Minuit i 
el seu últim projecte Exodus 

to the Promise Land que van 
presentar el passat 2016 al 
Festival Grec. Un espectacle 
musical que vol posar banda 
sonora al viatge llarg i esgo-
tador que s’ha vist obligat 
a emprendre en els últims 
temps bona part del poble Si-
rià. Recrear aquest viatge mit-
jançant un seguit d’instantà-
nies sonores que arrenquen 
en el moment en què han de 
deixar casa seva, continuen 
durant una travessa per mar 
plena de perills, els acompa-
nyen en l’arribada a una més 
que dubtosa terra promesa i, 
finalment, fan un retrat sonor 
de la vida als camps de refugi-
ats i la deportació...
Ens espera una nit plena de 
cançons amb sonoritats cine-
màtiques, acústiques i mini-
malistes.
Formació:
Cece Giannotti amb Après 
Minuit està format per Cece 
Giannotti, veu i guitarres; 
Francesc Chaparro, bateria; 
Matías Míguez, baix; Joan 
Pau Cumellas, harmònica i 
Gabriel Mastronardi, piano.

Entrades i abonaments
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gin-
tònic inclòs i de 10 euros per 
als socis de l’Ateneu, Cineclub 
i Amics del Teatre de l’Aurora. 
Les entrades es poden com-
prar online a través de www.
musiquesdebutxaca.cat , anti-
cipades a Secretaria de l’Ate-
neu o mitja hora abans del 
concert a taquilla. 

Músiques de butxaca estrena temporada amb l’últim 
espectacle d’Après Minuit amb Cece Giannotti

També hi ha l’opció d’adquirir 
un abonament (primera part 
de la temporada) pels 4 con-
certs amb gintònic inclòs per 
40 euros  i de 32 euros per als 
descomptes abans esmentats. 

Col·laboradors i patrocina-
dors 
Ho organitza: 
Ateneu Igualadí  
Ho patrocina: 

Van Bruc International,  Ges-
tilar,  Renda Urbana, Acústic, 
taverna de l’Ateneu
Amb la col·laboració de:  
Ajuntament d’Igualada, Cafè 
de l’Ateneu, Primeras Marcas, 
Supermas, Enric Martí Vide-
oproduccions, Canal Taronja, 
Ràdio Igualada, Infoanoia.cat, 
AnoiaDiari, Anoia Ràdio, Sur-
tdecasa.cat, La Veu de l’Anoia  
i Fruiteria Pilar. 

MÚSICA / LA VEU 

E ls recursos obtinguts en 
aquest 22è concert per 
al servei a la comunitat, 

aniran destinats a Àuria Fun-
dació, pel projecte d’”Adequa-
ció de la sala de rehabilitació a 
la llar residència de Nards”.
El Teatre municipal de l’Ateneu 
estava ple per escoltar el pro-
grama de música clàssica d’un 
gran compositor, Ludwing van 
Beethoven, amb dues peces 
importants com són: El Con-
cert Emperador, interpretada 
pel jove pianista igualadí Joa-

quim Font i la Cinquena Sim-
fonia interpretades totes dues 
peces per l’Orquestra Terres 
de Marca, amb l’igualadí Josep 
Miquel Mindan a la batuta.
Amb l’aforament del teatre 
pràcticament sense cap seient 
lliure i posat dempeus per ova-
cionar al final del concert a tots 
els components de l’Orques-
tra, director i amb el pianista, 
s’acabava el concert d’enguany.
Els donatius de tots els as-
sistents, a més dels de la fila 
zero que s’incorporaran en els 
pròxims dies determinaran la 
quantitat definitiva que es lliu-

rarà a la Fundació Àuria.
Al final del concert, però el 
president de Rotary Club Igua-
lada, Jaume Solano, estava 
molt satisfet dels objectius del 
concert.
Els beneficis del concert es 
destinaran a l’adequació de 
les instal·lacions de la sala de 
la residència pels residents, la 
majoria dels quals tenen greus 

El concert de Rotary amb l’orquestra  Terres de Marca 
reuneix prop de 500 persones

dificultats per desplaçar-se a 
fer rehabilitació, mobilitat re-
duïda i salut delicada, d’acord 
amb les explicacions efectua-
des pel gerent del grup Àuria 
Sr. Miquel Canet.
Rotary Club Igualada, va re-
captar diners per continuar la 
lluita contra la poliomielitis, 
malaltia que encara es resisteix 
l’Afganistan i al Pakistan.

Entre els assistents al concert, 
a banda dels màxims represen-
tants de Rotary Club a Cata-
lunya, Sr. Carles Campistrón i 
Sra. Maria Antonia, Sr. Sergio 
Aragón i Sra. Mercé i dels di-
rectius d’Àuria Fundació, hi 
havia la diputada al Parlament 
de Catalunya Maria Senserrich 
i diversos regidors de l’Ajunta-
ment de la Ciutat.Joaquim Font, pianista i Josep Miquel Mindan, director. / 



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i 
inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per 
aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, així com les activitas publicitàries i 
campanyes promocionals que Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola
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Comencem 
la temporada de calçots!
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V ariació de títols i au·
tors en els llibres més 
prestats a Capellades 

durant l’any 2016. La noia 
del tren, de Paula Hawkins, 
tant la versió catalana com la 
castellana, ha estat l’obra més 
sol·licitada aquest any 2016. 
Darrere seu, amb 11 préstecs 
cadascú, es reparteixen el podi en la categoria novel·la d’adults 
Mañana si Dios y el diablo quieren, de Julio César Cano; la tercera 
part de la trilogia d’After Ànimes perdudes d’Anna Todd i La ridí-
cula idea de no volver a verte de Rosa Montero.
En novel·la juvenil destaca Wonder de R.J. Palacio i Harry Potter  
i la pedra filosofal de J.K. Rowling. En el cas dels nens i nenes, El 
diari de Greg. El tercer en discòrdia, de Jeff Kinney,  ha estat en 
préstec i llista d’espera durant tot l’any.
Les pel·lícules també han tingut molta sortida a la Biblioteca El 
Safareig de Capellades. Així, en la categoria d’adults, Paddington, 
amb 13 préstecs, encapçala la llista seguida per Interstellar i Orí-
genes, amb 11 préstecs cadascuna.
En pel·lícules infantils hi ha més rotació. Per això, Juan y Tola ha 
estat vista 43 vegades. Segueixen Heidi amb 38 i La oveja Shaun, 
segona temporada, amb 33 préstecs. Les novel·les i pel·lícules són 
els llibres més sol·licitats a la Biblioteca El Safareig, però també 
es poden trobar còmics, assaig, poesia, història, i manuals per 
aprendre llengües, entre moltes altres opcions. En aquest sentit, 
la directora de la Biblioteca, Marta Camps, ha explicat com “els 
nostres usuaris ens demanen molt novel·les, però també té molta 
sortida altres propostes com l’Speak Up. Hem de recordar que 
tenim molts contes i llibres per a infants, que són els que tenen 
més rotació. Aquests estan organitzats en funció de l’edat i també 
de la temàtica. Per exemple, a Capellades hem fet un racó especial 
amb llibres que parlen sobren les emocions, que està tenint molt 
bona acollida”. Aquesta setmana s’ha fet la presentació d’un nou 
llibre Peguera i l’home de gel, de Ramon Soler. 

Llibres i pel·lícules 
més prestats a El 
Safareig durant el 2016

LLIBRES / LA VEU 

D ebat a bat, és una ini·
ciativa de foment de 
la lectura entre els jo·

ves de 12 a 16 anys desenvolu·
pat per la Gerència de Servei de 
Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona al qual s’ha adherit 
la Biblioteca de Piera en la seva 
primera edició juntament amb 
12 biblioteques més de la pro·
víncia. 
A través dels àlbums il·lustrats, 
art, literatura i filosofia es do·
nen la mà i s’articula la realitza·
ció de l’activitat amb un procés 
d’aprenentatge i recerca amb els 
joves. 

Els objectius del projecte són:
• Descobrir els àlbums il·lustrats 
com element de dinamització i 
descoberta a noves formes de 
lectura i escriptura
• Desenvolupar l’esperit empre·
nedor, la participació, el pensa·
ment crític dels joves
• Promoure estratègies de tre·
ball/dinamització centrats en 
la participació directe, el diàleg 
i l’escolta
• Promoure una comunitat de 
pràctica orientada a explorar 
noves estratègies, eines i mèto·
des adreçats al públic jove.
La iniciativa es desenvoluparà 
al llarg de dos anys, amb acci·
ons puntuals i independents un 

La Biblioteca de Piera acull el 
projecte “Debat a bat”

cop al trimestre. Enguany  a la 
biblioteca s’hi programaran tres 
Bats centrats en tres àlbums il·
lustrats que obren el debat i la 
reflexió al voltant d’una idea.
· Allò que no es veu. Basat en el 
llibre Flotante de David Weisner
· El què dius i no dius. Basat 
en el llibre La casa perduda de 
Shaun Tan
· La lluita. Basat en el llibre 
L’enemic de Davide Cali
La primera trobada serà el di·
mecres 22 de febrer a les 18h 
amb el Bat “Allò que no es veu”. 
L’activitat és gratuïta i es po·
dran formalitzar les inscripci·
ons a partir del 8 de febrer. 

CULTURA / LA VEU 

H i havia ganes de veure 
i sentir Nadia Gulam. 
Des de bona estona 

abans de començar, molta gent 
ja era a les portes del Teatre de 
l’Ateneu per agafar lloc. Els so·
cis de la comarca no van apurar 
l’hora,
Nadia Gulam no va defraudar 
ningú: entenedora, humil, clara, 
empàtica... va anar desgranant 
el seu trajecte sota les bombes 
de Kabul, el canvi d’identitat 
per simular·se noi i poder ali·

mentar la seva família, el sofri·
ment dels i ·especialment· les 
afganeses.
La vinguda a Barcelona, les in·
tervencions quirúrgiques per 
salvar·la, la família d’acollida, 
l’aprenentage dels nostres idio·
mes, la seva tasca per ajudar al 
seu poble. Les argúcies per tor·
nar periòdicament a casa seva i 
d’altres detalls quotidians van 
merèixer repetits aplaudiments.
I el proper dilluns:  “Un tresor 
anomenat ...aigua”. Tema d’ab·
soluta actualitat de la mà d’Àn·
gel Massallé.

Nadia Gukam va fer petit l’Ateneu

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant: Cada dia de 20h a 22h (Caps de setmana 20,30 a 22,30h)
Dissabte i diumenge també migdia de 13 a 15h
Obert sempre per a grups (amb reserva prèvia)

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

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

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com
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D esprés de l’èxit asso-
lit en la seva estrena 
a la passada edició 

del Festival Temporada Alta i 
abans de fer temporada al Te-
atre Lliure, arriba a Igualada 
la darrera obra del prestigiós 
dramaturg Josep Maria Miró, 
Cúbit. Una producció de la 
Sala La Planeta i la companyia 
La Ruta 40, de qui vam veure 
al Teatre de l’Aurora amb El 
llarg dinar de Nadal (Premi 
Butaca 2015 al Millor especta-
cle de petit format).
A Cúbit, dos germans d’uns 
trenta anys tornen a casa per 
passar-hi un parell de dies. 
Cap dels dos hi sol anar amb 
massa freqüència. En arri-
bar-hi, sense saber que coin-
cidiran amb l’altre germà, es 
troben amb una altra sor-
presa: la seva mare hi té ins-
tal·lat un noi de la seva edat. 
Aquest jove ajuda a la dona 
en la tasca d’escriptura d’un 
llibre commemoratiu de l’ani-
versari de la fundació que van 
posar en marxa els pares d’uns 
i altres fa vint-i- cinc anys i 
que ha marcat la família. Això 
aixeca suspicàcies entre els dos 
germans, que viuen amb recel 
i perplexitat que la mare hagi 
escollit com ajudant el fill d’al-
gú amb qui els pares van tenir 
tibantors -almenys aquest és 
el seu record i percepció-, un 

element crític en els orígens 
de la fundació de la qual no 
va arribar a formar mai part 
a causa de la seva mort pre-
matura. I que, sobretot, l’hagi 
acollit a la casa familiar i que 
aquesta persona, a qui senten 
com un intrús, convisqui ara 
amb la seva vida i records.
Les tensions en el sí d’una fa-
mília, les relacions entre els 
seus membres i els seus silen-
cis, deixen intuir què succeeix 
quan es revisa el passat. A Cú-
bit s’indaga sobre la manera 
de construir un relat oficial 
i les diferències entre aquest 
relat i la història real. Amb 
aquest brillant text, sobre la 
construcció i destrucció de la 
memòria, Josep Maria Miró 
dissecciona els mecanismes 
per oferir la nostra versió de la 
història, per deformar i obviar 
a conveniència els nostres re-
cords.
Fins a quin punt és veraç un 
relat oficial? De quina manera 
i des de quin lloc construïm 
la memòria? La construcció 
de la memòria és un acte de 
destrucció? Són algunes de 
les preguntes que es planteja 
Cúbit. “En totes les obres que 
escric em formulo preguntes i 
al mateix temps intento tras-
lladar-les als espectadors. Són 
preguntes de temes que m’in-
quieten i de les quals no acos-
tumo a tenir respostes. Aquest 
llibre que preparen els prota-

gonistes de la nostra obra -en 
un espai on s’hi barreja l’àm-
bit íntim familiar i la dimen-
sió pública d’aquesta Funda-
ció creada pels pares- era un 
bon punt de partida per parlar 
d’un qüestió tan fràgil i dub-
tosa com la configuració dels 
relats oficials. Aquest encontre 
i la necessitat de plasmació 
d’un passat posarà en evidèn-
cia les percepcions d’uns i al-
tres i la necessitat d’arribar a 
pactes més o menys fidels a 
la realitat i generadors d’una 
determinada convivència” ex-
plica Josep Maria Miró, autor 
i director de l’obra.
Josep Maria Miró és un dels 
dramaturgs catalans amb més 
èxit internacional del mo-
ment. Ha rebut més d’una de-
sena de prestigiosos guardons 
pels seus textos teatrals, entre 
els quals destaquen el Premi 
Frederic Roda, el Premi Born 
-en dues ocasions, el 2009 i el 
2011, el Jaume Vidal i Alcover, 
el Ramon Vinyes, Fundació 
Teatre Principal, el Marqués 
de Bradomín o finalista in-
ternacional de l’Stückmarkt 

2009, que organitza el Berliner 
Festspiele entre autors de tota 
Europa. Els seus textos, entre 
els quals cal destacar El princi-
pi d’Arquímedes (2011), s’han 
traduït a més d’una quinzena 
de llengües i, a banda de Ca-
talunya, se n’han fet producci-
ons i lectures dramatitzades a 
nombrosos països estrangers 
com ara Espanya, Argenti-
na, Mèxic, Regne Unit, Fran-
ça, Itàlia, Estats Units, Xipre, 
Romania, Grècia, Alemanya, 
Rússia, Croàcia, Brasil, Uru-
guai o Puerto Rico.
Cúbit és el vuitè espectacle de 
La Ruta 40, una companyia 
de teatre fundada l’any 2011 a 
Barcelona pels actors Alberto 
Díaz, Albert Prat i Sergi Tor-
recilla, i centra els seus tre-
balls en el teatre de text, amb 
una mirada contemporània. 
A Cúbit l’actriu Anna Azcona 

“Cúbit” de Josep M. 
Miró, nou èxit al 
Teatre de l’Aurora

completa el repertori. La com-
panyia ha portat a l’escenari 
diverses produccions d’èxit, 
com La col·lecció, de Harold 
Pinter (2015); El balneari, de 
Marc Artigau (2013) o, es-
pecialment, El llarg dinar de 
Nadal, de Thornton Wilder 
(2014/2016), Premi Butaca 
2015 al Millor espectacle de 
petit format i finalista del Pre-
mi de Teatre BBVA 2016. 

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Cúbit, 
tindran lloc divendres 3 i dis-
sabte 4 de febrer a les 21 h. i 
diumenge 5 de febrer a les 19 
h. Com és habitual, 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 15 euros i 12 eu-
ros (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

L’obra arriba a Igualada després de l’èxit en la 
seva estrena al Festival Temporada Alta i abans 
de fer temporada al Teatre Lliure

El dramaturg s’endinsa 
en les diferències entre 

el relat oficial i la 
història real

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

El Restaurant
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A quest mes de febrer 
es donarà el tret de 
sortida a una nova 

edició de ‘Fem Cultura’, un 
programa impulsat per la 
Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Masquefa i 
que té com a objectiu difon-
dre i promoure la cultura a 
través de l’organització de 
temporades estables d’ac-
tivitats culturals. Al llarg 
d’aquest 2017, el consistori 
oferirà als masquefins un ex-
tens i complet programa de 
propostes que inclou sorti-
des, balls populars i xerrades 
sobre múltiples temàtiques.
Fins a finals del mes de de-
sembre, es realitzaran prop 
d’una trentena d’activitats. 
Esther Ibáñez, regidora de 
Cultura, assegura que “en-
guany oferim un programa 
renovat i dissenyat expressa-
ment per satisfer les inqui-
etuds, gustos i interessos de 
tots els nostres veïns”.

Sortides culturals
El ‘Fem Cultura’ 2017 inclou 
un total de set sortides cultu-
rals a diferents punts de Ca-
talunya. La primera d’elles, 
dissabte 25 de març, a la 
Colònia Güell i a Catalunya 
en Miniatura. El programa, 
però, també portarà enguany 
al masquefins al Museu Dalí 
de Figueres i el Museu del 
Joguet (29 d’abril), la Fageda 
d’en Jordà i els volcans (20 
de maig), els Jardins Artigas 
i el Museu de les Mines de 
Cercs (10 de juny), Montju-
ïc i l’espectacle de les Fonts 
(7 de juliol), el Monestir de 
Pedralbes (7 d’octubre), i les 

Coves de Salnitre a Collbató 
(11 de novembre).

Balls populars
La Sala Polivalent acollirà 
fins el 17 de desembre un to-
tal de 18 actuacions a càrrec 
dels grups ‘Grup Choffers’, 
‘Duet Amor’, ‘Duo Dava’, 
‘Duo Melody’ i ‘Duo Doble 
Perfil’. Els balls començaran 
a les 18 h. i tindran un preu 
simbòlic de 2 euros.

Xerrades
El procés d’industrialització, 
Salvador Dalí, els volcans, les 
mines de Catalunya i les co-
ves de salnitre seran les grans 
protagonistes enguany de les 
xerrades del programa ‘Fem 
Cultura’. La Biblioteca Mu-
nicipal serà l’espai escollit al 
llarg d’aquest 2017 per dur a 
terme un total de cinc con-
ferències sobre diferents te-
màtiques i a càrrec d’experts 
i professionals. Amb tot, la 
Regidoria de Cultura obre la 
porta a incorporar al llarg de 
l’any noves conferències.

Nova edició del 
programa ‘Fem Cultura’

MUSEUS / LA VEU 

A quest diumenge, 5 de 
febrer, el Museu de la 
Pell d’Igualada ofereix 

una nova oportunitat per des-
cobrir l’exposició Un mamífer 
aquàtic de 45 milions d’anys: el 
sireni de Santa Maria de Mira-
lles. Joan Pastor, descobridor de 
les restes fòssils d’aquest sireni, 
i Josep Romero Marsal, presi-
dent de la Secció de Geologia i 
Paleontologia del Centre d’Es-
tudis Comarcals d’Igualada 
(CECI), aniran desgranant de-
talls del moment de la troballa, 
de com es van desenvolupar 
els treballs d’extracció o de per 
què aquest exemplar és un dels 
més importants de Catalunya. 
Una informació que afegeix un 
valor especial a la mostra, presi-
dida per la vitrina que acull les 
restes fòssils del sireni i que, a 
més dels plafons explicatius, 
també ofereix la consulta d’un 
seguit de publicacions i un ví-
deo amb imatges de dugongs i 
manatís actuals, els descendents 
directes d’aquest paleomamífer. 

Aquesta visita arrencarà a les 
11h i l’accés és lliure, només li-
mitat per l’aforament de la sala. 
A banda, aquesta exposició es 
pot veure en l’horari habitual 
d’obertura del Museu, de di-
marts a divendres de 10 a 14h, 
les tardes de dijous i divendres 
de 16 a 18:30h i els caps de set-
mana i festius d’11 a 14h.
A continuació, també aquest 
diumenge, a les 11:30h, es durà 
a terme l’habitual visita guiada 
i gratuïta del primer diumenge 
de mes a les exposicions perma-
nents del Museu. A Cal Boyer, 
antiga fàbrica cotonera del segle 
XIX i seu central del Museu, el 
visitant hi podrà distingir tres 
àmbits: L’home i l’aigua, Uni-
vers de pell i L’ofici d’adober. 
L’home i l’aigua presenta una 
visió general de les qualitats i 
l’ús de l’aigua. Aquí, la col·lecció 
d’estris i enginys hidràulics es 
reforça amb el Canal d’Experi-
mentació, que ajuda al visitant 
a comprendre els mètodes de 
canalització i d’aprofitament 
energètic i industrial de l’aigua. 
Univers de pell és una de les sa-
les centrades en la pell, i es de-

dica a explicar l’ús de la pell per 
la humanitat al llarg del temps 
a través d’una selecció acurada 
d’objectes confeccionats total 
o parcialment amb pell, que 
exemplifiquen les múltiples 
aplicacions i utilitats del cuir. 
L’altre espai dedicat a la pell, 
L’ofici d’adober, se centra en el 
treball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines 
i màquines són els testimonis 
dels inicis manufacturers i de 
la millora constant fins a la im-
plantació industrial, que explica 
la vigència dels processos pro-
ductius de les adoberies actuals 
i la configuració de tot el barri 
del Rec.
L’altre edifici del museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada a 
pocs metres de Cal Boyer i al 
costat del rec, canal medieval 
que abastia les fàbriques de 
la zona. En aquest espai hi ha 
la posada en escena de l’ofici 
artesanal de l’adob de la pell 
grossa o bovina, que trans-
porta al visitant a la Igualada 
preindustrial.

Visita guiada i gratuïta a l’exposició 
del sireni de Miralles i les mostres 
permanents del Museu de la Pell

Avui divendres el Hot Blues 
acollirà una nova vetllada 
musical que anirà a càrrec 
d’Ivan Gonzalez “Memo-
ria Uno”. Sota la mà d’Ivan 
González, Memoria Uno 
és un ensemble format per 
alguns dels millors impro-
visadors del panorama na-
cional. Les conduccions de 
Memoria Uno ofereixen 
una música que és comple-
tament viva, plena d’inten-

Concert, avui divendres, 
i Open Mic, dimarts, al Hot Blues

sos colors, altament enèrgica 
i amb molta atenció al detall. 
La conducció és un mètode 
que consisteix en una sèrie 
de signes i senyals que el 
director fa als membres de 
l’orquestra perquè aquests 
reaccionin creant una músi-
ca acord als desitjos del di-
rector. Com que els músics 
tenen llibertat per a inter-
pretar els senyals, el resultat 
és sempre obert a la inspira-

ció del moment.
El Septet està format per: 
Iván González: trompeta i 
conducció, Joan Mas: saxo 
alt, Marcel·lí Bayer: clarinet 
contrabaix, Fernando Brox: 
flauta, Vicent Pérez: trombó, 
Marc Cuevas: contrabaix, 
Oriol Roca: bateria.

El concert començarà a 2/4 
d’11 de la nit i l’enrada tin-
drà un preu de 5 euros.

I dimarts, Open Mic
Dimarts, a partir de 2/4 de 
10, el Hot Blues viurà un nou 
Open Mic en què qualsevol 
persona que vulgui demos-
trar les seves qualitats cantant, 
composant, fent teatre, fent 
monòlegs, recitant poesia,  
disposarà de 13 minuts per 
expressar-se públicament.
Cal fer inscripció prèvia en-
viant un correu electrònic a 
openmic@atmosfera13.com. 
L’esdeveniment és gratuït.
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dimecres, 8 de febrer
Dansa en directe 

des del ROYAL OPERA HOUSE

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat 

mitjà oficial

La Veu de l’Anoia sorteja 
3 entrades dobles.

 Si vols participar 
envia un email 

a administracio@veuanoia.cat 
amb les teves dades (nom i 

telèfon de contacte) 
amb l’assumpte 

“WOOLF WORKS”

DANSA / LA VEU 

L ’Ateneu cinema oferi-
rà el dimecres 8 de 
febrer a les 20.15 h 

la retransmissió de l’espec-
tacle de dansa Woolf Works. 
La primera reposició de 
l’aclamat tríptic de ballet 
de Wayne McGregor, inspi-
rat en les obres de Virginia 
Woolf. 
L’obra literària pionera de 
Virginia Woolf és la inspira-
ció del brillant tríptic del di-
verses vegades premiat core-
ògraf Wayne McGregor per 
al Royal Ballet. McGregor ha 
estat durant molt de temps 
a l’avantguarda de la dansa, 
treballant amb col·labora-
dors de tot el món artístic, 
i en aquest treball aclamat 
per la crítica combina temes 
de tres de les novel·les histò-
riques de Woolf -La senyo-
ra Dalloway, Orlando i Las 

ones- amb elements de les 
seves cartes, assaigs i diaris.
L’aclamat compositor brità-
nic Max Richter (Infra, Sum i 
Recomposed de Max Richter: 
Vivaldi, Les quatre estacions) 
crea una partitura encarrega-
da especialment que incor-
pora música electrònica i en 
directe.
Director: Wayne McGregor
Repartiment: The Royal Ballet
Durada: 155 min. 

Entrades
La Veu de l’Anoia sorteja tres 
entrades dobles entre els seus 
lectors perquè puguin gaudir 
de l’espectacle. Les butlletes 
es poden portar a les oficines 
de La Veu o bé enviar un cor-
reu electrònic a:
administracio@veuanoia.cat. 

El sorteig se celebrarà el pro-
per dilluns.

L’Ateneu cinema segueix la temporada de directes 
del Royal Opera House de Londres
Dimarts es podrà gaudir en directe l’espectacle de dansa “Woolf Works”

Preu entrada: 18 euros / Anti-
cipada: 15 euros. Socis Ateneu: 
15 euros / Anticipada: 13 h. 

Les entrades ja es poden com-
prar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i online a: 

 www.ateneucinema.cat. 
Amb la gestió de Giralt Grup 
Cinemes.



EL SIRENI DE STA MA-
RIA DE MIRALLES
El Museu de la Pell enriqueix el 
seu fons amb les restes d’un exem-
plar de sireni trobat pel CECI en 
una excavació paleontològica.
Del 17 de novembre al 26 de març 
al Museu de la Pell.

OLIS
M. Dolors Lampreave
En aquesta mostra l’artista, que es 
defineix com a pintora autodidac-
ta, presenta els seus treballs a l’oli .
Del 24 de gener al 10 de març al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central. 

JUUL
Exposició d’escultures basada en el 
conte, “Juul” de Gregie de Maeyer, 

que reflexiona sobre els efectes de 
l’assetjament escolar en els infants.
Del 12 de gener a l’11 de febrer a la 
Sala d’Exposicions de la Biblioteca 
Central. 

FORMES, TEXTOS, LLEN-
GUATGE
Miguel Sánchez Quesada 
L’autor ens mostra una nova pers-
pectiva de contemplar alguns ele-
ments que componen la imatge gra-
ficoplàstica.
De l’1 al 12 de febrer a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions.

NOMS ROBATS. TÀSSIES
Mostra de les il·lustracions del llibre 
”Noms robats”. Un relat dur i poètic 
alhora que fa reflexionar sobre l’as-
setjament escolar.

Del 12 de gener a l’11 de febrer al ves-
tíbul de la Biblioteca Central.

IMMERSOS EN LES 
DADES
[Una] adaptació de l’exposició “Big 
Bang Data” del CCCB
Aquesta exposició explora els efectes 
de la dadificació del món, un procés 
tan determinant al segle XXI com ho 
va ser l’electrificació al segle XIX.
Del 13 de gener al 19 de febrer a la 
sala d’exposicions del Museu de la 
Pell.

PROJECTES FINALS 
DE GRÀFICA 
PUBLICITÀRIA
Mostra dels treballs que han presen-
tat els alumnes que ja han completat 
el cicle formatiu de grau superior 

de gràfica publicitària ho va ser 
l’electrificació al segle XIX.
Del 6 al 24 de febrer a la sala d’ex-
posicions de La Gaspar.

COL·LECTIVA 
D’ARTISTES 
POBLATANS
Mostra de pintors i pintores locals. Ho-
menatge a una de les seves impulsores, 
Pepita Vilamajó.
Del 2 al 19 de febrer a la sala municipal 
d’exposicions de la Pobla de Claramunt.

IX BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES
Obres creades sobre suport de pa-
per o que utilitzen el paper com a 
matèria primera.
Del 12 de novembre al 19 de febrer 
al Museu Molí Paperer .

EXPOSICIONS
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MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa engega una nova 
temporada d’aquest 

popular cicle de música es-
table, amb el compromís 
d’apostar per la cultura com 
a eina de desenvolupament i 
dinamització social. Jordi Mo-
lina, reconegut intèrpret de te-
nora, serà l’artista encarregat 
d’obrir el cicle.
La quarta edició del ‘Masquefa 
sona bé’, organitzat per la Re-
gidoria de Cultura, programa 
aquest 2017 fins a vuit actua-
cions en directe de diferents 
estils musicals, i amplia així 

12 de març amb el seu treball 
‘A Bit Less’, en què interpreta 
un seguit de temes emblemà-
tics dels Beatles. Els següents 
en passar per l’escenari de la 
Sala Polivalent seran La Cobla 
Montgrins i la cantant Susan-
na del Saz, amb ‘Amando a 
Manzanero’.
BCN Sax Quartet, Arcattia i 
Duo Tocatta també formen 
part del cartell, que té la vo-
luntat de difondre i promoci-
onar la sensibilitat i estimació 
per la música entre els mas-
quefins. El concert de Wax & 
Boogie Rhythm Comb, que ha 
esdevingut una de les millors 
propostes musicals del món 

El ‘Masquefa sona bé’, a punt per començar la quarta edició

del blues, servirà com a cloen-
da del cicle d’enguany.

L’Ajuntament impulsa un 
premi de composició musical
La Regidoria de Cultura tam-
bé ha impulsat recentment el 
Premi de composició de mú-
sica per a cobla Masquefa i 
Montgrins 2017. Les obres es 
poden presentar fins al 24 de 
febrer. En l’actuació previs-
ta per al diumenge 2 d’abril 
s’anunciarà el veredicte del 
jurat i s’estrenaran les obres 
finalistes a càrrec de la Co-
bla-Orquestra Montgrins. Po-
deu trobar més informació a 
les bases del concurs.

DANSA / LA VEU 

D issabte a la tarda al 
Teatre Municipal 
L’Ateneu es va pre-

sentar amb total èxit el musi-
cal presentat per L’Aula Escola 
de dansa inspirat en pel·lícu-
les de Walt Disney-Pixar.
El teatre amb una excel·lent 
entrada  va permetre al públic 
gaudir d’un complert espec-
tacle, en el qual van prendre 
part les alumnes de l’escola  
oferint grans i petites balla-
rines unes excel·lents  coreo-
grafies sobre pel·lícules molts 
conegudes, destacant el vestu-
ari adequat a cada una de les 

coreografies-
El final va permetre veure so-
bre l’escenari a totes les ba-
llarines i al professorat  que 
va rebre l’aplaudiment del 
públic. La directora de l’es-
cola i el regidor de Cultura 
de l’ Ajuntament, senyor Pere 
Camps van fer lliurament 
d’un detall floral a cada mem-
bre del professorat a la vegada 
que el senyor Camps feia ús 
del micròfon per felicitar a 
tots els que havien fer possible 
un brillant espectacle  que  a 
més tenia un caire benèfic. El 
total recaptat en les entrades 
-2.720 euros- ha anat destinat 
a La Marató de TV-3 .

l’oferta en relació a anys ante-
riors. La Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo acollirà 

de nou aquest projecte con-
solidat, que ja és un referent 
cultural del municipi i de la 
comarca de l’Anoia.

Un cartell ampli, de qualitat i 
per a tots els gustos
El cicle, coordinat i produït 
per Jordi Tomàs, aixecarà el 
teló el diumenge 19 de febrer 
amb l’actuació de Jordi Moli-
na, que presenta el seu treball 
‘Matèria del temps’. Enamorat 
de la tenora, l’instrumentista i 
compositor presentarà a Mas-
quefa el seu treball més perso-
nal.
Per la seva banda, el grup 4 
No One actuarà el diumenge 

Festival de L’Aula Escola de dansa per la Marató de TV3
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“U-tòpics” o el talent musical d’un grup mític

L a commemoració dels 25 anys del Festival 
“Anòlia”, a més del desè aniversari de l’ober-
tura de La Sala, han estat l’ocurrent pretext 

per a un memorable passeig per la història d’aquest 
festival, a través de l’exposició: “Anòlia. Música i 
imatges”; i, especialment per a argüir i fer ben sono-
ra tot una setmana de concerts –dia 
rere dia- a càrrec de músics locals, uns 
músics igualadins; d’entre els quals, 
per a aquesta avinentesa, em vull fer 
ressò a propòsit del primer concert 
acústic dels U-Tòpics. 
U-Tòpics, aquest grup mític de les 
dècades dels vuitanta i dels noranta, 
han estat novament els grans prota-
gonistes d’aquests dies de celebració 
de la història de L’Anòlia, participant 
d’un retorn explícit i categòric als es-
cenaris per a captivar o sinó fascinar 
al públic amb la interpretació de les 
seves llegendàries, fabuloses i, sobre-
tot, “utòpiques” cançons. Tant es així 
que aquesta formació musical iguala-
dina va invertir o si es vol capgirar el 
paradigma dels seus temes típicament 
rockers i els va transportar cap a una 
dimensió d’un calibre més acústic. Si 
bé, les adaptacions de moltes de les 
composicions eren totalment noves, 
en cap cas no va ser necessari de fer 
presentacions de les diverses cançons. 
A mitjan de la dècada dels 80, en un moment àl-
gid del rock català, els U-tòpics van escometre en el 
panorama musical català, amb l’edició del seu pri-
mer disc “U-tòpics”. Posteriorment, va produir-se 
un canvi de baixista, amb la incorporació de l’Albert 
Puig en lloc d’un dels fundadors, l’Antoni Llena, i va 

LLIBRES / LA VEU 

L ’any 2016 la Biblioteca 
Central d’Igualada va 
rebre una mitjana de 

637 visitants al dia, que van 
utilitzar alguns dels nombro-
sos serveis que ofereix aquest 
equipament cultural des de la 
plaça de Cal Font: préstec de 
documents, Internet i wifi, 
activitats culturals, clubs de 
lectura... En total, al llarg del 
2016 van passar per la Bibli-
oteca 183.459 persones, un 
2% més que el 2015. Una al-
tra dada significativa és l’aug-
ment dels usuaris del servei de 
préstec, sobretot infants, joves 
i gent gran. Així, es van regis-
trar 32.521 usos del carnet de 
préstec que es van endur tot 
tipus de documents: llibres de 

coneixements, revistes, novel-
les, pel·lícules, música, contes 
i ebooks. 
La Biblioteca té actualment 
amb un fons de 123.940 do-
cuments, sense comptar les 
revistes. L’any passat van sor-
tir en préstec 105.815 docu-
ments, dels quals 76.000 van 
ser llibres. Això va suposar 
una mitjana de 367 préstecs al 
dia.
Concretament, van augmen-
tar el préstec de novel·les 
tant d’adults com novel·les 
juvenils. Aquestes últimes, el 
2016 van canviar de casa i ara 
es troben localitzades al nou 
Espai Jove de la Biblioteca, a 
la planta baixa. Van sortir en 
préstec gairebé 18.000 novel-
les i 3.000 novel·les juvenils. A 
més del que es van emportar 

cap a casa, els usuaris de la Bi-
blioteca es van descarregar un 
total de 1.216 llibres electrò-
nics del portal eBiblio, el ser-
vei gratuït de préstec d’ebooks 
de les biblioteques catalanes. 
En aquest portal s’hi poden 
trobar les darreres novetats 
editorials, així com seleccions 
temàtiques, llibres de coneixe-

La Biblioteca rep 
una mitjana de 637 
visitants al dia

ments i lectures recomanades 
de batxillerat.  
Les noves tecnologies són un 
altre dels puntals de la Bi-
blioteca, que l’any passat va 
renovar els 17 ordinadors 
d’ús públic, així com també 
la impressora i el servei de 
reprografia. També es va in-
corporar un lector de DNI 

electrònic i es va millorar la 
connexió wifi gràcies a la fi-
bra òptica. En total 15.900 
usuaris es van connectar al 
wifi i 17.300 persones van 
utilitzar els ordinadors d’ús 
públic. Finalment, i pel que fa 
a les activitats, se’n van orga-
nitzar 352 i van participar-hi 
més de 10.300 persones.

inaugurar-se un episodi clamorós que va convidar 
a la banda a una nova realització, “El cop que vin-
gui”; tot i això, U-tòpics no va tardar a dissipar-se, 
atès que cadascú dels seus components havia de 
trobar un resolutiva esfera laboral. Tanmateix, un 
reservat pols artístic, els va retornar als escena-

ris, en el decurs del rrrrec Festival d’Igualada, del 
2011. Aquest retrobament, els va empènyer a ti-
rar endavant una segona etapa creativa, des d’una 
perspectiva més pròpiament poètica, que va veu-
re’s consumada el 2014 amb el disc: “Els U-tòpics 
van a Obreda”, unes esplèndides composicions per 
al poemari “Obreda”, de Perejaume.

Avui, una divina Maria Santfores, et comunica que, 
amb aquest concert, el grup fa una mena de tanca-
ment de cicle –en cap cas un adéu definitiu- que ha 
de servir per a un nou apropament a les seves compi-

lacions de manera més profunda sense 
perdre de vista l’evolució personal i 
en grup de cadascú. En aquest sentit, 
insisteix, que el concert portava a col-
lació un repàs i una nova i enginyosa 
versió d’aquells dos primers discs. I, 
tot, perquè des de finals del 2015, la 
banda ha donat pas a una etapa de res-
pir o treva, de no activitat, bo i esqui-
vant qualsevol dissolució. Això és, els 
músics de la primera època i d’aquesta 
segona, amb l’excepció del Ges Bur-
gés, han resolt constituir un grup nou, 
ASPRE, amb noves peces, moltes ga-
nes de fer música des d’unes diferents 
perspectives musicals.
En la seva trajectòria, el grup va per-
dre –per defunció- a Valeriano Mora-
les; alhora que l’Antoni Llena, baixista 
i un dels pioners  de la formació, va 
retirar-se després del primer disc. I en 
tant que components més actius fins 
a temps recents, cal esmentar:  la veu 
de Maria Santfores, l’Albert Torras 

(Bateria), l’Albert Puig (Baix elèctric), David Be-
renguer (Guitarra rítmica) i Gès Burgès (Guitarra 
solista). 
LPs, vídeos, a més de les gires i alguns programes 
radiofònics han estat i segueixen essent projectes 
engrescadors que, ara, han de contribuir a decantar 
tots els esforços en ASPRE.



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Korça, altres identitats autòctones i nacionals

Tràgica explosió

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Arquitectures i veïnatges

Més enllà del centre històric, impressiona als 
visitants poder observar pas a pas fins a quin 

punt, en una ciutat relativament petita, el traçat urbà 
més recent -tot i la disposició ordenada dels nous 
carrers- ha anat acomodant-se al model arquitectò-
nic de l’antic règim comunista no sense preservar 
algunes tendències d’un tipisme arquitectònic an-
terior que li concedeix una relativa identitat autòc-
tona i nacional. En aquest sentit, derruïdes les pa-
rets originals de la vella ciutat, a tocar amb la porta 
principal de la ciutat s’aixequen aquests testimonis 
comunistes, com ho són: la seu del Banc Comercial; 
i, per davant, l’actual Gran Hotel et trenca l’harmo-
nia imaginaria del que havia estat l’antiga ciutadella 
medieval. 
Emperò, a banda d’aquests i altres  edificis similars, 
en cap cas no es pot excusar una mirada a atenta a 
destinacions d’una notable singularitat ubicades en 
punts relativament distanciats uns dels altres. De 

primer, al capdamunt del bulevard, se t’imposa des 
de tots els angles la Catedral ortodoxa de la Resur-
recció de Crist, una obra del tot recent, construïda 
a l’any 1992, en un emplaçament no gens llunyà de 
l’antiga Església de Sant Jordi; un temple que ma-
liciosament va ser arrasat el 1968 pel règim comu-
nista, al·legant el seu deterior després d’un incendi. 
Aquesta moderna construcció, bastida d’acord amb 
els estàndards més moderns dels actuals temples 
ortodoxos, s’ha esdevingut un dels edificis de culte 
més majestuosos i imponents de tots Els Balcans. El 
seu interior està delicadament adornat i ressalten la 
solemnitat d’un enorme iconòstasi, d’un fanal molt 
elegant de ferro forjat i uns preciosos frescos que en-
galanen tot l’entorn.
lljaz Bey, altrament Mesquita Mirahori, un bell i mig 
ruïnós edifici emplaçat cap als afores i amb una no-
table distinció per tractar-se d’un destí rellevant a 
propòsit dels enfrontaments bèl·lics amb Constanti-

noble. Aquest temple, a partir de 1453, va ser un dels 
primers a obrir les portes de la ciutat per a projectar 
el camí en línia recta envers l’Església de la Santa So-
fia; un fet que va concedir al sultà lljaz Bey un  títol 
de grandesa i d’honor per al titular i la ciutat. Això 
fa que, a part de peregrinacions per causes religio-
ses, aquest indret sigui visitat com a darrera morada 
d’aquell sultà, la seva família i els criats.
L’interès d’aquests darrers anys per l’evolució histò-
rica d’aquest país de Els Balcans ha contribuït amb 
escreix a què fos inaugurat el Museu d’Art Medieval 
d’Albània, a l’any 1980; un  museu que recull objectes 
de valor històric, cultural i l’art de l’època medieval. 
El seu valor s’estima amb la possessió de la més volu-
minosa col·lecció iconogràfica, de llarga antiguitat, a 
més d’algunes obres mestres dels més valorats artistes 
albanesos, com: Onofrio, Nikolla, Onofrio Xipriota, 
Konstantin Shpataraku, David Selenica, etc.  

Tres morts i tres ferits fou el 
resultat d’una explosió de gas, 
que va produir-se, el 2 de fe-

brer de 1986, en un edifici del carrer 
Trobadiners/Ctra. Manresa, núm. 16.
Quedaren enderrocats dos habitat-
ges. Un, el de la casa de la família Ro-
sich i l’altra una colindant. Hi mo-
riren: Montserrat Rosich, 16 anys, 
la seva àvia, Filomena Rius Camps, 
79 anys i Anna Peiró, 66 anys, veïna 
de la casa del costat. Els ferits foren: 
Antoni Rosich, propietari de la casa, 
que fou traslladat a Bellvitge; el seu 
fill, Jaume, que fou assistit a Iguala-
da. El tercer ferit fou la mare, Teresa 
Comaposada, que en un principi es 

donà per desapareguda. Màquines 
excavadores i gossos ensinistrats la 
localitzaren entre les runes. L’ ex-
plosió s’havia produït a 2/4 de 12 
del migdia i l’emocional troballa va 
ser a les 4 de la tarda. Fou enviada 
al departament de cremats de la Vall 
d’Hebron.
Els succés va commoure tot Igua-
lada, i aixecà una gran polseguera 
informativa a nivell dels mitjans 
informatius. Fou un tema molt co-
mentat, les causes de l’accident, do-
nat que alguns les atribuïen a causa 
d’unes bombones de butà trobades 
en aquell domicili, i altres creien que 
foren per una fuita de gas ciutat. 
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DIVENDRES 3

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 
Cece Giannotti
El músic italocanadenc i la seva banda 
Aprés minuit encetaran la nova tempo-
rada amb un repertori pensat per l’oca-
sió amb el seu últim projecte ‘Exodus to 
the Promise Land’.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 
“Cúbit”. Josep Maria Miró, dramaturg 
català d’èxit internacional, aborda les di-
ferències entre el relat oficial i la història 
real en un espectacle que no deixarà nin-
gú indiferent
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 
Sota la mà d’Ivan González, Memoria 
Uno és un ensemble format per alguns 
dels millors improvisadors del panora-
ma nacional. Les conduccions de Me-
moria Uno ofereixen una música que 
és completament viva, plena d’intensos 
colors
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

DISSABTE 4

TALLER
Igualada 
Kimo-Kap
A càrrec de Núria Corrons. Taller gratuït 
i solidari obert a tothom per confeccio-
nar gorres-bandana per regalar a nens i 
nenes malalts oncològics.
Dissabte a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central.

TEATRE
Igualada 
“Cúbit”. Josep Maria Miró, dramaturg 
català d’èxit internacional, aborda les di-
ferències entre el relat oficial i la història 
real en un espectacle que no deixarà nin-
gú indiferent
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
En el marc de les presentacions i xerra-
des, Abacus Cooperativa us convida a la 
Presentació del llibre ‘Pequeños relatos 
eróticos Damy’ de Damaris Gil Mesas.
Dissabte a les 6 de la tarda a la botiga 
Abacus.

MÚSICA
Igualada 
Concert-homenatge al grup El vado, el 
grup musical que va néixer a Igualada a 
finals de l’any 2002.
Dissabte a les 12 de la nit a l’AK Club.

TEATRE
Calaf 
“Bianco”, espectacle infantil sense parau-
les. Organitza Bitxets 14.
Dissabte a les 6 de la tarda a la Sala de 
Fusta del Casal.

TEATRE
Calaf 
Terra Teatre presenta “Els darrers dies de 
la Catalunya republicana”. Basada en tex-
tos d’Antoni Rovira i Virgili
Dissabte a les 10 del vespre a la sala Folch 
i Torres del Casal.

DIUMENGE 5

VISITES GUIADES
Igualada 
Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els 
espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

TEATRE
Igualada 
“Avui no sopem”, de Jordi Sánchez i Pep 
Anton Gómez. La Maria Teresa i en Vicenç 
són un matrimoni de classe mitjana resi-
dent a Barcelona. Estan jubilats i fa temps 
que es plantegen marxar de la ciutat.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 
“Cúbit”. Josep Maria Miró, dramaturg 
català d’èxit internacional, aborda les di-
ferències entre el relat oficial i la història 
real en un espectacle que no deixarà ningú 
indiferent
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

CULTURA POPULAR
Sta. Margarida de Montbui 
Las Candelas. Missa cantada pel cor de 
l’entitat El Sentir de una Tierra que al fi-
nalitzar també oferirà una actuació amb 
el grup de danses. Degustació de dolços 
típics extremenys.
Diumenge a partir de les 11 del matí al 
barri de Sant Maure.

MÚSICA
Calaf 
Concert a càrrec dels Manel. Inclòs dins la 
Festa Major d’hivern de Santa Calamanda.
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal de 
Calaf.

DILLUNS 6

CONFERÈNCIA
Igualada 
Àngel Massallé. “Un tresor anomenat... ai-
gua”.
L’aigua ens sembla un element molt abun-
dant a la Terra, però ens hem preguntat 
d’on ve?.  Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CINEMA JOVE
Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Sota la mateixa 
estrella” (Estats Units, 2014). Basada en el 
llibre de John Green.
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

CINEMA FAMILIAR
Calaf 
Projecció de la pel.lícula per a tota la fa-
mília doblada en català “El petit Príncep”.
Dilluns a 2/4 de 12 del migdia a la sala 
Folc i Torres del Casal.

CINEMA
Calaf 
Projecció de la pel.lícula en versió original 
doblada al castellà “Gloria”.
Dilluns a les 6 de la tarda a la sala Folc i 
Torres del Casal.

DIMARTS 7

HORA DEL CONTE
Igualada 
“Un carnestoltes de conte”. A càrrec de 
Dani Rio. Un conte i un petit taller de 
manualitats per celebrar que arriba el mes 
del Carnaval.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

CONFERÈNCIA
Igualada 
“L’evangeli de Mateu” a càrrec del P. An-
dreu Trilla, escolapi.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre als locals 

parroquials de Santa Maria.

XERRADA
Igualada 
Conversa amb el periodista Emilio Pérez 
de Rozas, un dels ‘grans’ del periodisme 
esportiu. Amb ell parlarem del món mà-
gic del Moto GP i la seva projecció de 
futur.
Dimarts a les 8 del vespre a la Sala de 
socis de l’Ateneu

MÚSICA
Igualada 
Cantes?, Composes?, Fas teatre?, Fas mo-
nòlegs? Recites poesia? Has creat coses 
noves? I no saps on mostrar el que et 
mou?
OPEN MIC (Micro Obert) d’ATMOSFE-
RA13 és el que esperaves..
Dimarts a 2/4 de 10 del vespre al bar 
musical Hot Blues.

DIMECRES 8

DANSA
Igualada 
Retransmissió en directe de l’espectacle 
de dansa ‘Woolf Works’ des del Royal 
Opera House de Londres.
Dimecres a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

LLEGIR TEATRE
Piera 
“En la solitud dels camps de cotó”. Obra 
que tracta la força del desig a través dels 
laberints imprevisibles del llenguatge, en 
un dels duels més emblemàtics del teatre 
contemporani
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca.

DIJOUS 9

CLUB DE LECTURA
Igualada 
Trobada de persones que han llegit el 
mateix llibre per comentar-lo. En aquesta 
ocasió “El guepard” de Tomasi de Lam-
pedusa.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

CLUB MANGA JOVE
Sta. Margarida de Montbui 
Si ets fan del manga vine a compartir una 
estona de “All you need is kill”, de Takeshi 
Obata ”.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Àgora.
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14 Oscar a la vista
A Igualada •  La la Land (La ciudad de las estrellas)

RAMON ROBERT / 

“ Jo he volgut fer una pel·lícula so-
bre dos somiadors, dues persones 
impulsades per uns grans somnis, 

somnis que els uniran i que també els 
separaran”, ha explicat Damien Chaze-
lle, guionista i director de La La Land, 
pel.lícula romàntica i musical que ha 
estat nominada, ni més ni menys, que 
a 14 premis Oscar. Un rècord només 
igualat per dues anteriors pel·lícules: 
Eva al desnudo (1950) i Titánic (1997)
La la Land (La ciudad de las estrellas) “és 
molt diferent de Whiplash”, segueix di-
ent el director, “però les dues pel·lícules 
tracten un tema que m’interessa molt 
personalment: la manera d’equilibrar la 
vida personal amb l’art, els somnis amb 
la realitat i, més específicament, com 
equilibra l’artista les seves relacions 
amb l’art i altres persones. En aquesta 
ocasió he volgut explicar-ho a través 
de la música, de cançons, de balls. Crec 
que el gènere musical és un gran vehi-
cle per expressar el joc de malabarismes 
que representen els somnis i la realitat “.
La pel·lícula, de dues hores de durada, 
concentra la seva atenció en els per-
sonatges d’una noia de Nevada, Mia, 
i d’un músic solitari que voldria obrir 
el seu propi negoci, Sebastian. Mia 
(Emma Stone) és una de les moltes as-
pirants a actriu que viuen a Los Angeles 

a la recerca del somni hollywoodià. Es 
guanya la vida com a cambrera mentre 
es presenta a munts de proves de càs-
ting. Sebastian (Ryan Gosling) és un 
pianista que viu de les actuacions de 
segona que li surten, i el seu somni és 
regentar el seu propi club on retre tri-
but al jazz més pur. Els destins de Mia 
i Sebastian es creuaran i la parella des-
cobrirà l’amor, un vincle que farà florir 
i després posar en escac les aspiracions 
de tots dos. En una competició constant 
per buscar un lloc en el món de l’espec-
tacle, la parella descobrirà que l’equili-
bri entre l’amor i l’art pot ser el major 
obstacle de tots.
El productor de la pel·lícula, que ben 
segur que hi guanyarà molts diners, 
també s’ha referit al director: “Damien 
ha infós nova vida al gènere musical, 
recolzant-se en els elements clàssics i 
incorporant-los a la vida contemporà-
nia de Los Angeles”, diu Marc Platt. “Ha 
traslladat els fonaments de les grans 
pel·lícules d’abans a una història per a 
les noves generacions”. És ben cert, i es 
que en molts aspectes, un musical con-
temporani com La La Land té moltes 
similituds amb un inoblidable clàssic 
del cinema musical: Cantando bajo la 
lluvia (1950). Per començar, l’escenari 
cinematogràfic de Hollywood. 
El músic Justin Hurwitz diu que Dami-
en Chazelle i ell compartien la intenció 

de proporcionar un idioma contem-
porani (un idioma musical, visual i 
emocional) a un gènere que tendeix a 
despertar la nostàlgia. “No havíem de 
limitar-nos només a fer un musical 
com molts altres, sinó un musical sobre 
la realitat de l’amor i els somnis a Los 
Angeles d’avui dia. Això és el que ens va 
donar més energia”, explica. “Els musi-
cals sempre són molt exagerats, és una 
cosa que ens encanta, però també ens 
agradava la idea de captar una sensació 
real de la vida actual dins d’aquest món 
complex i intensificat”.
Tot va començar com un somni. Dami-

en Chazelle volia fer una pel·lícula que 
canalitzés la màgia i l’energia dels mi-
llors drames romàntics musicals france-
sos (el vell i deliciós cinema de Jacques 
Demy hi és present) i nord-americans 
de l’era daurada ... i traslladar-les a 
l’època més complicada i insensible en 
la qual vivim. Damien Chazelle: “Volia 
que fos una història d’amor i també un 
musical com els que em captivaven de 
nen, però posat al dia, modern. M’in-
teressava explorar l’ús del color, dels 
decorats, del vestuari , tots els elements 
expressius de la vella escola cinemato-
gràfica per explicar una història actual”.

Retorn als vuitanta
El racó del Cineclub •  Todos queremos algo

RICARD FUSTÉ / 

D ijous dia 9, a la sala de 
l’Ateneu Cinema, el Cine-
club presenta la produc-

ció nord-americana del 2016 Todos 
queremos algo, dirigida per Richard 
Linklater, a les vuit del vespre en 
versió doblada i a les deu en versió 
original amb subtítols.
Richard Linklater té una filmogra-
fía eclèctica i és conegut, sobretot, 
per la trilogia que formen Antes del 
amanecer (1995), Antes del atardecer 
(2004) i Antes del anochecer (2013), 
i també per la monumental Boyhood 
(2014); títols que tenen en comú la 
reflexió sobre el pas del temps i una 
certa mirada nostàlgica sobre les 
etapes de la vida.
Si relacionem Todos queremos algo 
amb Movida del 76 (1993), veurem 
que també parlen del mateix: de la 
nostàlgia de la joventut i dels ritus 
de pas cap a la maduresa. Si Movi-
da del 76  (per cert, un dels films 

favorits de Tarantino) ens situava a 
la dècada dels setanta i mostrava el 
darrer dia d’una colla d’adolescents 
a l’institut, Todos queremos algo ens 
condueix als anys vuitanta, quan els 
protagonistes arriben a la universi-
tat i volen aprofitar  els dies que en-
cara els queden abans no comencin 
les classes per anar a festes, lligar i 
emborratxar-se.
L’argument sembla –i és- el de mol-
tes comèdies nord-americanes sobre 
adolescents en zel. PeròLinklater hi 
aporta l’autenticitat d’allò que és 
clarament autobiogràfic i la trans-
parència de la seva mirada sobre uns 
personatges retratats amb precisió.
I sí, la moda dels vuitanta era horri-
ble. Però la música no, i la banda so-
nora ens regala hits de gent com The 
Cars, Blondie, Dire Straits, Frank 
Zappa, Van Halen, Kool and the 
Gang, The Knack, Cheap Trick, Pat 
Benatar… Doncs a gaudir!
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LA LUZ ENTRE OCEANOS 
Estats Units. Drama. De Derek Cianfrance. Amb Michael 
Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz.  
Austràlia, 1926. Un bot s’encalla en una illa remota i al seu 
encontre van el faroner Tom Sherbourne i la seva jove es-
posa Isabel. A l’interior del bot jeuen un home mort i un 
bebè que plora amb desesperació. Tom i Isabel adopten al 
nen i decideixen criar-lo sense informar les autoritats. Tot es 
complica quan descobreixen que la mare biològica del nadó 
és viva. Basada en la novel·la de M.L. Stedman..

FIGURAS OCULTAS
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Theodore Melfi. Amb 
Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin 
Costner.
S´hi narra la història mai explicada de tres brillants dones 
científiques afroamericanes que van treballar a la NASA al 
començament dels anys seixanta (en plena cursa espacial, 
i així mateix al mig de la lluita pels drets civils dels negres 
nord-americans) en l’ambiciós projecte de posar en òrbita 
l’astronauta John Glenn..

OH, QUINA JOIA!
Espanya. Comèdia. De Ventura Pons. Amb Teresa Gimpe-
ra, Ricard Farré, Josep Maria Pou, Pedro Ruiz, Montserrat 
Carulla, Joan Pera, Amparo Moreno, Rosa Maria Sardà. 
S´hi explica la història del jove Berenguer, un noi de Valls 
que desitja ser actor. El noi viatja a Barcelona a la recerca del 
seu gran somni,  però després agafa un avió amb destinació 
a Los Angeles. Allà coneix a l’actriu Ann Joy. Aquest viatge 
a Califòrnia no només determina el seu destí sinó que li fa 
canviar la forma de veure la vida. 

TODOS QUEREMOS ALGO
Estats Units. Comèdia juvenil. De Richard Linklater. Amb 
Blake Jenner, Juston Street i Ryan Guzman. 
Jake arriba a la Universitat de Texas amb la música a tot 
volum i amb ganes de jugar a beisbol. Resten uns dies per 
començar el curs i pensa aprofitar el temps coneixent noies, 
anant a festes i fent amics. No voldria ser un adult. Musica 
de The Cars, Blondie, Dire Straits, Frank Zappa, Van Halen, 
Kool and the Gang, The Knack i Cheap Trick.

LA LA LAND ( LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS)
Estats Units. Musical. De Damien Chazelle. Amb Emma 
Stone i Ryan Gosling. 
Mia és una de les moltes aspirants a actriu que viuen a Los 
Angeles a la recerca del somni hollywoodià. Sebastian és un 
pianista que viu de les actuacions de segona que li surten, i 
el seu somni és regentar el seu propi club de jazz.
El destí de Mia i Sebastian es creuarà i la parella descobrirà 
l’amor, un vincle segurament secundari, o fins i tot un obs-
tacle, quan el que de veritat importa es assolir el somni de 
cadascú d´ells.  

BALLERINA
França. Animació. D´ Éric Warin i Éric Summer. 
Felicia és una nena que, després de perdre als seus pares, 
viu en un orfenat de la Bretanya. La seva passió és la dansa 
i somia amb convertir-se en una ballarina professional. Per 
aconseguir-ho s’escapa amb l’ajuda del seu amic Víctor i vi-
atja fins al París del 1879. Allà es farà passar per una altra 
persona per aconseguir entrar com a alumna de la Grand 
Opera House i així lluitar per tenir la vida que desitja.

DESPUES DE LA TORMENTA 
Japó. Drama. De Hirokazu Koreeda. Amb Hiroshi Abe, 
Kirin Kiki, Yôko Maki, Lily Franky 
Tot i haver començat una prometedora carrera d’escriptor, 
Ryota va de desil·lusió en desil·lusió. S’ha divorciat de Kyoko 
i gasta tots els diners que guanya com a detectiu privat apos-
tant en les carreres, per la qual cosa finalment no pot pa-
gar la pensió alimentària del seu fill de 11 anys, Shingo. Ara 
Ryota intenta guanyar-se novament la confiança dels seus 
éssers estimats.

Cinema a l’Anoia
Ateneu Cinema/Igualada
(Dimecres dia de l’espectador) 

LA LA LAND 
Dv: 17:00/19:30/22:00
Ds: 11:00/17:00/19:30/22:00/00:30
Dg.: 11:00/17:00/19:30/22:00
Dll.: 17:00/19:30/22:40
Dm: 17:00/19:30 (VOSE)/22:00(VOSE)
Dc: 17:00
Dj: 17:00
DANSA: “WOOLF WORKS”
Dc.: 20:15
TODOS QUEREMOS ALGO (Cineclub)
Dj: 20:00/22:00(VOSE)

Casal/Sant Martí de Tous

1/ BALLERINA (TP)
Dv Dll a Dj: 17:45/19:45
Ds: 15:45/17:45/19:45
Dg: 11:45/ 15:45/17:45/19:45
Dll a Dj.: 17:45
1/ RESIDENT EVIL (16A)
Dv a Dg: 22:45
Dll a Dj.: 19:45/22:45
 
2/ BALLERINA 3D (TP) 
Dg: 12:35
2/ BALLERINA còpia (TP) 
Ds: 16:45/18:50
Dg: 16:45
2/ TARDE PARA LA IRA 
Dv: 20:20
2/ XXX: REACTIVED (12A) 
Dv. Dll a Dj:18:00/22:15
Ds. i Dg: 21:25

3/ CANTA (TP)  
Dv: 18:10
Ds.: 16:15/18:20
Dg.: 12:20/16:15/18:20
3/ MULTIPLE (TP)  
Dv Dll a Dj: 20:15
Ds. i Dg: 20:25
3/ CONTRATIEMPO (12A)  
Dv: 22:45
Ds i Dg: 22:50
Dll a Dj.: 18:10/22:45

4/ MULTIPLE (TP)
Dv Dll a Dj: 17:10/19:35/21:55
Ds: 16:30/19:05/21:30
Dg.: 12:15/16:30/19:05/21:30

5/ LA LA LAND (TP)
Dv Dll a Dj: 17:30/20:00/22:35
Ds: 17:05/19:40/22:00
Dg: 12:00/ 17:05/19:40/22:00

6/ RESIDENT EVIL (16A)
Dv Dll a Dj: 18:15/20:30
Ds.: 15:50/18:15/20:30
Dg: 11:50/ 15:50/18:15/20:30
Dll a Dj.: 18:17
6/ VIVIR DE NOCHE (12A)
Dv Dll a Dj: 22:40
Ds i Dg: 22:45
6/ TENIA QUE SER EL (12A)
Dll a Dj.: 20:30

7/ VAIANA (TP)
Ds.: 16:35
Dg.: 12:30/16:35
7/ FIGURAS OCULTAS (16A)
Dv. Dll a Dj.: 17:15/19:40/22:20
Ds. i Dg: 18:45/21:20

8/ LIONS (12A)
Dv. Dll a Dj: 16:55/19.10/21:35
Ds: 17:00/19:20/22:00
Dg: 12:10/ 17:00/19:20/22:00

Yelmo Cines /Abrera 3D

SALA AUDITORI

FIGURAS OCULTAS
Dv: 18:15/20:30
Ds:16/15/18:30/20:30
Dg:16:15/18:30/20:30

SALA PETITA

LA LUZ ENTRE OCEANOS
Dv: 18:15/20:45
Ds: 16:15/18:40/21:00
Dg.: 16:15/18:40/21:00

Montàgora Cinemes /
Santa Margarida de Montbui 

CASAL
OH! QUINA JOIA (TP)  
Diumenge: 18:00
DESPUES DE LA TORMENTA (TP)  
Diumenge: 19:35

Retorn als vuitanta
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Febrer
3: Celerina; Blai; Anscari; Claudina Thévenet.

4: Andreu Corsini; Joan de Brito; Gilbert; Joana de Valois. 
5: Àgata; Calamanda.

6: Pau Miki; Dorotea; Amand.  
7: Ricard, rei d’Anglaterra; Teodor; Juliana;  Coleta.

8: Jeroni Emiliani; Elisenda 
9: Sabí; Nicèfor; Miquel Febres; Apol·lònia 

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 98Igualada, febrer de 2017

Ramon Gual Pons
Que morí cristianament el passat 20 de gener a l’edat de 82 anys.

La teva esposa, Esther; germà, Jordi; 
cunyades, nebots, cosins i família tota 

el tindrem sempre present en el nostre record i estima.

Igualada, febrer de 2017

5è aniversari 

En record de:

Rosa Carreras Graells
Vídua de Miquel Segura Serra

ESGLÉSIA / LA VEU 

E l passat diumenge, 29 
de gener després de la 
missa de 2/4 de 12 del 

migdia se celebrà el concert 
anunciat, que interpretà la 
coral igualadina, Schola Can-
torum.
Foren quatre les cançons que 
interpretaren, dirigides pel 
seu jove director, Pol Pastor, 
acompanyat al teclat per Jo-
sep Xaubet: Estrella errant. 
de F.Loewe/A.Jay Lerner. La 
Puntaire, Sardana. Va Pensie-
ro de Giuseppe Verdi. i Cançó 
de Bressol de G. A. Mozart.
Totes elles foren molt lluï-
des i destacant entre totes la 
sardana. Com a cloenda del 
concert van interpretar tres 
estrofes dels goigs a llaor de 
la Mare de Déu de la Cande-

la, advocada de Vida Creixent 
d’Igualada, amb lletra i mú-
sica d’autor anònim del segle 
XXI, que al igual que les altres 
cançons fou premiada amb 
aplaudiments.
Més tard a la missa vespertina 
de les 8 del vespre, es resà el 
cinquè dia de la novena a llaor 
de la Mare de Déu de la Can-
dela, i acte seguit “10 Minuts 
de records”, durant els quals, 
el primer, serví per a recordar 
quan Vida Creixent cada mes 
anava a la Residència P. Josep 
Ma. Vilaseca a celebrar reuni-
ons, a passar-los pel·lícules o 
bé, a recitar alguns poemes. 
En  tal record, Joan Vila, de 
Vida Creixent, llegí el poema 
del sacerdot poeta, Mn. Josep 
Ma. Borràs i Codina: Figureta 
de Pessebre. 
El segon, serví per recordar 

Festes de la Candelera a 
la Sagrada Família

els diferents amics de Vida 
Creixent que formaren part 
d’aquest moviment dedicat 
a la gent gran i, que Déu ha 
anat cridant al seu costat, En-
tre ells, Josep Rosell i Farré, 
de qui llegí: Soledat.
Per acabar, i en agraïment a 
l’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes de l’Ano-
ia, que enguany ha acceptat 
agermanar-se en les festes 
amb nosaltres, Joan Vila cantà 
la primera estrofa i la tornada 
de la coneguda cançó: Cant a 
la Mare de Déu de Lourdes. 
Les demés estrofes foren lle-
gides, i finalitzà amb la torna-
da cantada que diu així:
Cantem-li a la Verge amb 
gran devoció, cantem-li tots 
l’Ave a sa Concepció. Ave, 
Ave, Ave, Maria; Ave, Ave, 
Ave, Maria. 

ESGLÉSIA / LA VEU 

L ’empoderament dels 
migrants i les comu-
nitats d’acollida és la 

millor manera d’aconseguir 
una integració sostenible i 

amb èxit. També és la mi-
llor manera d’invertir l’ac-
tual actitud negativa cap 
als migrants i de prevenir la 
xenofòbia. Les institucions 
europees van reconèixer la 
setmana passada aquest “en-

focament de Càritas” sobre 
la integració en un esdeve-
niment celebrat a Brussel·les 
amb membres de l’intergrup 
del Parlament Europeu sobre 
pobresa extrema.

Experiències de tres Càritas 
espanyoles
Durant la trobada, els repre-
sentants de Càritas Europa 
van presentar als responsa-
bles de les institucions euro-
pees l’informe Benvinguts. 
Els migrants fan a Europa 
més forta, publicat el mes 
de desembre passat i en el 
qual, entre altres, es recullen 
les experiències d’integra-
ció positiva amb migrants 
desenvolupades a Espanya 
per les Càritas diocesanes 
de Bilbao (Estratègia “Argi 
Ibili, No t’Encallis”), Sala-
manca (Centre Intercultural 

Baraka) i Burgos (Grup de 
coneixement i diàleg cris-
tià-musulmà).

Solucions basades en la re-
alitat
“El treball de Càritas i publi-
cacions com l’informe Ben-
vinguts ens ajuden a mirar 
de forma crítica les accions 
que estem prenent en temes 
d’integració. En particular, 
ara que la Comissió publica 
el Pla d’Acció per a la Inte-
gració”, va afirmar, per seva 
banda, Agnese Papadia, ex-
perta en integració de la Di-
recció General d’Interior.

Les institucions europees aproven “l’enfocament de Càritas” 
sobre la integració dels migrants
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·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·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

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
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

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la mobilitat · 
Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 75 
PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

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)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Re�exologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 3: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 4: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 5: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 6:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 7: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 8: SECANELL
Òdena, 84

Dia 9: MISERACHS
Rambla Nova, 1

centre dental juvenil i familiar
“Per menjar-se la vida a mossegades”

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10
08700 - IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

especialistes en prevenció
logopèdia
podologia i posturologia
sedació conscient 
implantologia
totes les especialitat odontològiques



INGREDIENTS  

4 peus de porc 
250g foie fresc
100g de terrina de foie
1 bossa de barreja d’enciams 
2 carxofes
50g de gerds frescos
Oli d’oliva, vinagre cabernet sauvignon, sal, pebre i 
sucre

Recepta:
Reserveu la terrina de foie al congelador. Poseu a cou-
re els peus de porc i un cop cuits desosseu-los. Quan 
encara siguin tebis, formeu un quadrat sobre paper 
d’alumini i col·loqueu el foie fresc salpebrat, al centre, 
i enrotlleu els peus formant un cilindre ben rodó i que 
el foie quedi centrat al mig, i ben premut. Deixeu-ho 
refredar i que la gelatina del peu segelli el rulo. Una 
vegada fred. Talleu el bloc del peus a medallons de 3 
cm i els marquem 4 o 5’ en una paella a foc mitjà, fins 
que ens quedin cruixents.
Tornegeu les carxofes i talleu-les en octaus i fregiu-les 
a foc mig uns 5’. Per a la vinagreta tritureu els gerds 
i barregeu-los amb oli d’oliva, mitja cullerada de su-

AMANIDA DE PEUS DE PORC AMB CARXOFES, RUCA 
I ENCENALLS DE FOIE

Núria Bas.
Coach de Salut i Nutrició Integrativa per The Institute 
for Integrative Nutrition de Nova York

Isidre Soteras
Propietari i cuiner del Jardí Restaurant.

APUNTS 
NUTRICIONALS

D’aquesta recepta en destaquem un dels 
seus ingredients principals, els peus de 
porc. 
Com és conegut, els peus de porc es carac-
teritzen per la seva gran quantitat de col-
lagen i per ser un aliment ric en vitamina 
B1 o Tiamina. A més, són rics en proteïna i 
minerals com el calci, potassi, magnesi, zinc 
i ferro, entre d’altres. 
El consum d’aliments rics en vitamina B1, 
com aquesta carn, són recomanables du-
rant èpoques d’estrès, depressió, així com 
en postoperatoris i en la dona, especial-
ment, durant l’embaràs i la lactància. 
Cal destacar, però, que els peus de porc po-
den contenir fins a un 25% de greixos, per 
tant, el seu consum ha de ser moderat. Les 
persones que cuiden la seva alimentació i 
duen un control de la quantitat i qualitat 
dels greixos de la seva dieta, en poden con-
sumir de tant en tant sense risc. 
Per altra banda, el foie és ric en vitamina A i 
ferro, però com els peus de porc, el seu con-
sum ha de ser moderat pel seu contingut en 
greixos i colesterol.  

Joan Pubill

IGUALAVINS - 93 804 49 62
c/ La torre 7 Igualada

VI SAUVIGNON BLANC 
DE MENADE (RUEDA)

LA VEU
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Aquesta setmana us presentem un vi que creiem que s’adapta molt 
bé pel maridatge de la recepta de l’amanida de peus de porc amb 
carxofes, ruca i encenalls de foie. Es tracta d’un vi de la varietat de 
raïm Sauvignon Blanc 100% ecològic amb 13,5º de graduació. De la 
denominació d’origen Rueda (Valladolid). Bodega Menade són els 
elaboradors d’aquest vi, nascuda l’any 2005, és una bodega jove però 
tot i així ja exporten a més de 25 països.

El Sauvignon Blanc és de color groc amb tonalitats daurades, amb 
una intensitat aromàtica complex, notarem essències de menta, alfà-
brega fresca i lleugers aromes similars a la pell de mandarina.
En boca és afruitat, rodó amb lleugeres integracions de fruita que ens 
revelen papaia i fruita de la passió, amb una textura molt agradable 
al paladar.
 
PER SABER-NE MÉS:
Els sulfits són substàncies presents de manera natural al vi (proce-
dents del raïm) o afegides en la pràctica enològica. Per tant, no exis-
teixen vins sense sulfits sinó “vins sense sulfits afegits”. Els sulfits hi 
són de manera natural en altres productes fermentats com el for-
matge, el iogurt o la cervesa. Els “sulfits és una manera abreviada de 
referir-nos a l’anhídrid sulfurós o diòxid de sofre. És una substància 
que a dosis emprades als vins són totalment inofensives per a l’home 
i així en el vi es comporta com un potent antisèptic polivalent, a més 

d’un potent reductor que protegeix al vi d’oxidacions.

cre i una cullerada de la vinagreta de vinagre (barreja 2/3 
parts oli 1 de vinagre).
Per emplatar posem els peus a la base del plat d’amunt 
posem la barreja d’enciams, la carxofa fregida i la vinagre-
ta de gerds. Acabeu aquesta amanida tèbia amb làmines 
de foie que ratllareu amb una mandolina al moment. El 
foie ha d’estar encara congelat per poder fer-ne làmines 
fines. Decoreu-ho amb ruca.



LA VEU de SERGI TORRAS EGEA /  Cerveser artesà

Divendres, 3 de febrer de 2017

“La cervesa és un lubricant 
social. Crea bon ambient i 

facilita el diàleg”
Soc nascut a Santa Coloma de Queralt fa 38 anys. Visc en parella, 
tinc un fill i soc cerveser a temps complert. Fabriquem la cervesa 

artesana Segarreta. Soc de fer-me per mi mateix les coses que 
m’agraden. Gaudeixo de la muntanya en BTT o amb la meva parella 

anant a cavall per senderols i corriols

P
er què fa cervesa artesana?

Vaig començar fa quinze anys, en un moment en què 
no podia accedir a les bones cerveses foranes. Va ser 
casualitat que en un cicle formatiu vàrem produir cer-

vesa a classe. Allò va ser com una revelació. Mai havia tastat una 
cervesa tan bona i em, va entrar el cuquet per a fer-ne.

Quines característiques té la cervesa Segarreta?

En tenim diverses varietats, però potser la millor definició de la 
Segarreta és l’equilibri entre el llúpol i la malta. Vull que quan la 
tastis trobis l’amargor del llúpol i després la suavitat de la malta. 
La cervesa artesana és molt delicada perquè no porta conser-
vants. No em sembla ètic que en porti.

La matèria primera és de Santa Coloma?. 

L’aigua és de Santa Coloma, degudament osmotitzada. Com-
prem llúpol de proximitat, sempre que podem. La malta l’hem 
de comprar fora perquè prop no hi ha grans malteries. Com que 
el que volem és fer cervesa d’alta qualitat, només comprem ma-
tèries primeres d’alta qualitat.

Quina és la millor època per a gaudir de la cervesa artesana?

És estacional total. A l’estiu ve molt de gust una cervesa però a 
l’hivern, a la tarda, tal vegada et vindrà mes de gust una infusió 
calenta. La cervesa artesana és menys estacional perquè tenim 
moltes varietats i amb diferent graduació alcohòlica. 

Amb què marida millor la cervesa?.

Amb formatge hi lliguen totes. Una cervesa més de blat, lliga 

perfecta amb el peix i el marisc. Les torrades -la nostra Apol·lo- 
lliguen molt bé amb el porc o unes faves a la catalana. Les àcides 
i afruitades lliguen molt bé amb les postres. Nosaltres fem tasts 
maridant-les especialment amb formatges.

Es conserva bé la cervesa artesana?

Les nostres poden aguantar un any sense perdre qualitats orga-
nolèptiques. Les que són més afruitades aguanten bé només sis 
mesos, sobretot si no estan ben conservades. N’hi ha que és mi-
llor consumir-les ben aviat i altres milloren dins l’ampolla amb 
el pas del temps. 

Vostè i els seus socis a Segarreta són joves.  L’administració 
ajuda als joves empresaris?.

L’única administració on no em trobo recolzat, és l’estatal. Ens 
posa més pals a les rodes que altra cosa. Estic pagant una quota 
d’autònoms que és molt alta. L’ajuntament de Santa Coloma, 
en canvi, ens ha facilitat les coses i els Consell Comarcal ens ha 
tramitat els ajuts líder europeus.

On podem comprar la vostra cervesa?

A Igualada en molts llocs: al Sindicat, als cellers especialitzats.... 
en tots els establiments on hi ha cervesa artesana, s’hi pot trobar 
Segarreta. 

Te temps de practicar els seus esports preferits: bicicleta, mun-
tanya i cavalls?.

Miro de trobar temps, perquè l’esport és important per a la salut. 
El club de BTT de Santa Coloma ha fet una gran tasca recupe-

rant senderols i corriols. Hi ha zones d’escalada i també rutes per 
a fer amb cavall.

La cervesa és la beguda nacional de Catalunya?

Ha de ser la beguda de tothom que li vingui de gust gaudir-ne. Si 
la cervesa està ben feta té unes qualitats organolèptiques excep-
cionals i té un component lúdic que altres begudes no tenen. La 
cervesa és un lubricant social. Crea molt bon ambient i facilita el 
diàleg. És una gran beguda que fa que t’ho passis bé. 

En vas o directament de l’ampolla?.

En got, en copa o en el got específic de cada cervesa. En got sem-
pre. A mi em diu molt més l’aroma que el gust. És molt impor-
tant olorar el que et poses a la boca. 

Qualitat de producte o màrqueting?

Si no tens un bon producte has de fer màrqueting. Una molt 
bona cervesa que no tingui bon màrqueting, tampoc es ven. Sen-
se una bona estructura es difícil fer créixer una empresa.

Per què la vostra marca és Segarreta?

Santa Coloma de Queralt és Segarra històrica i tenim paisat-
ge segarrenc, però parla de la Conca de Barberà. Estem entre 
mig de dues identitats. Durant la Segona República a la Segarra 
l’anomenaven Segarra de Gaià i tenia una moneda pròpia que 
l’anomenaven Segarreta. 

Jaume Singla, @jaumesingla

A l’esport igualadí hi ha moguda, i específicament en un parell de clubs. Es veu que n’hi ha un que rep copets d’espatlla de l’Ajun-
tament però en canvi, no presenta ni la meitat de números i papers que demanen a tots els altres per treure’n quatre rals. Per no 
fer, diuen que no fa ni assemblees de socis des de temps immemorials. Es veu que el club té “bona entrada” a la Casa Gran, i n’hi 
ha una colla que tenen la mosca darrere l’orella des de fa massa temps. Això sí, treu molt bons resultats, ens diuen. A l’altre club, 
que es vagin calçant perquè se’n prepara una de grossa. I ben grossa! Algun il·lustre vingut a menys podria veure la seva fotografia 
als diaris, per un assumpte fosc relacionant amb una ingent suma de diners, amb denúncies judicials pel mig, que s’haurien admès a 
tràmit... Aquest no treu tants bons resultats, darrerament. Ara, de calès en mouen molts. I no estem parlant del Natació, malpensats!


