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Estudiants del Campus Universitari d’Igualada, inaugurat el 2014. Ara ja se’n preveu l’ampliació.  

La fira BSTIM i 
la passarel·la
080 BCN 
Fashion, a 
Igualada

Desmantellades 
dues enormes
plantacions de 
marihuana 
a la Torre de 
Claramunt 
i a Piera
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Igualada, camí de ser 
una ciutat universitària

La bona entesa amb la Univer-
sitat de Lleida (UdL) i l’Ajun-
tament d’Igualada continuarà. 
Tal i com ja se sabia, aviat hi 
haurà notícies de més estudis, 
probablement de l’àmbit de les 
noves tecnologies, però no se-
ran els únics.
L’alcalde Marc Castells avança 
que el Campus s’ampliarà “en 
els propers mesos” per donar 
cabuda “a un miler d’estudi-
ants”, una xifra que ningú no 
pensava assolir tan ràpid quan 
es van obrir les actuals instal-
lacions, el 2014, fa només tres 
anys. Estudis relacionats amb 
les noves tecnologies arriba-
ran a partir del proper curs 
universitari.
A més, s’han promès accions a 
través de la Mancomunitat de 
la Conca per a assolir parcel-
les de sòl industrial de més de 
100.000 metres quadrats. 
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L’Anoia, 
comarca 
industrial, 
o de 
serveis?

Aprovades obres d’ampliació del 
Campus, que tindrà mil estudiants

En les properes setmanes 
s’anunciaran més estudis superiors

La planta logística d’Aldi a Masquefa, una de les empreses que més factura a l’Anoia.  

Anàlisi del darrer informe 
econòmic sobre les empreses 
de la comarca.   Pàgines 10-11

1957-2017

Grup Garatge Montserrat
Av. Catalunya, 10 

Igualada Tel. 93 803 15 50

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

líders a l’Anoia



Anoia Patrimoni 
@anoiapatrimoni

Mitja setmana i ja estem preparant el cap de 
setmana. Diumenge, patrimoni religiós anoienc 

a #Veciana concretament a #ArtEcclesia

L’EDITORIAL

Ciutat universitària
L ’anunci de l’alcalde d’Igualada de la im-

minent ampliació del Campus Universi-
tari és una gran notícia. Només dos anys 
i poc més després de la seva inauguració, 

les sinergies amb la Universitat de Lleida, i amb 
la Politècnica de Catalunya -també amb l’Oberta- 
han propiciat la necessitat d’adequar més els es-
pais disponibles al Pla 
de Massa de la capital 
de l’Anoia per acollir, 
en els propers anys, a 
un miler d’estudiants. 
Sabem que és també 
molt propera la data 
en la que es donaran a 
conèixer més estudis 
universitaris que es po-
dran estudiar a Iguala-
da des de l’inici, sembla 
que molt vinculats a les 
noves tecnologies, una de les principals demandes 
del sector empresarial local, però també nacional. 
Igualada, és, doncs, a una passa de convertir-se 
en una ciutat universitària de primer ordre, la 
qual cosa no només la situa en un lloc preferent 
en el mapa dels territoris emergents en el camp 
del coneixement, sinó que li proporciona excel-

lents oportunitats per crear un mercat paral·lel 
del que se n’aprofiti Igualada i el seu entorn. El 
sector de l’hostaleria, el dels serveis educatius, 
o el mercat de lloguer, necessitat d’activitat, 
són alguns exemples de cap on pot beneficiar la 
Universitat a Igualada, a més, òbviament, de fa-
cilitar de la millor forma possible l’accés als es-

tudis superiors per 
als alumnes igua-
ladins i anoiencs, 
al costat mateix de 
casa. Tot un luxe per 
a les famílies.
Amb tot, pot preo-
cupar l’excessiva de-
pendència d’aquesta 
bona iniciativa feta 
des d’Igualada, ja que 
no disposa, malgrat 
tot, d’una Universitat 

pròpia. Esperem que les sinergies -especialment 
amb Lleida- siguin duradores i revelin encara 
més fruits en els propers anys, perquè el model 
generat des de la capital de l’Anoia ja s’observa 
amb ulls clucs des d’altres indrets del país i pot-
ser no sempre respondrà tan bé com ara. Apro-
fitem-lo tant com sigui possible. 

Igualada, és a una passa 
de convertir-se en ciutat 

universitària, la qual cosa la 
situa en un lloc preferent en el 
mapa dels territoris emergents 
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Mireia Rubio Molín 
@Lamardecuento 

Avui som gotes enmig l’oceà de tuits però 
serem corrent vital el #18F per cridar ben fort 

#volemacollir #TrenquemFronteres

Maria Senserrich
@msenserrich 

 
Ha passat un any..., un any sense el teu somriu-

re. Estimada Muriel sempre ets present en 
nosaltres per fer realitat el somni @JuntsPelSi

M. Carme Junyent 
@CarmeJunyent  

  
Sabíeu que a Mataró s’hi parlen 

més de 100 llengües?

Jordi Puiggros 
@Jordipuiggros67 

Testimoni directe d’un discurs sensacional de 
@KRLS en jornada històrica x a l’Anoia 

al Parlament #vegueriapenedes

Natàlia Mas Guix 
@nataliamasguix 

El procés d’independència obre oportunitats 
en la creació d’un estat del benestar 

més eficient i sostenible.

Pia Prat Jorba © 
@PiaPrat  

Pq una dona SEMPRE ha de parlar de conciliació 
familiar? No ho pot fer un home? 

#forumUEA

Ignasi Vich 
@ignasivich

Ja espero veure el ministre de @justiciagob a la 
@cope_es denunciant també aquesta pressió als 
jutges, #marxem #tuf #lovedemocracy @jur_cat

Parcmotor Castellolí 
@Parcmotor 

Ayer tuvimos la grata visita de @LewisHamil-
ton  en #Parcmotor #Castellolí, rodando 

un spot en nuestra zona #offroad

#latevaveu

Casal Popular Igd 
@El_Foment  

Apunta’t als autocars!  Omplim els carrers! 
#casanostraescasavostra #volemacollir

Enric Millo, delegat del govern a 
Catalunya, va afegir “Si una part 
actua contra l’Estat, hi ha mane-
res de defensar-se. L’article 155 no 
és l’única solució.” Rafael Català, 
ministre de Justícia “diu que l’apli-
cació de l’article 155 és una opció”. 
Mariano Rajoy, president del go-
vern, va declarar “els catalans ens 
sabran jutjar”.

Rafael Català, ministre de Jus-
tícia, ha qualificat de “numeret 
impropi d’una democràcia” les 
concentracions en suport d’Artur 
Mas, Joana Ortega i Irene Rigau 
a les portes del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya abans de 
l’inici del judici pel 9-N. Oblida 
el ministre que el dret a manifes-

tar-se és un dels pilars de la de-
mocràcia.

Artur Mas, expresident de la Ge-
neralitat, va dir al tribunal que 
“la iniciativa política va ser meva 
i del meu Govern, però jo dona-
va les directrius polítiques. Jo era 
el màxim responsable de tot. Hi 
va haver un canvi de format i es 
va deixar en mans de voluntaris 
l’organització de la consulta al-
ternativa. Sense els 42.000 volun-
taris no es podria haver portat a 
terme el procés participatiu.” I el 
dia que va es va acabar el judici 
va reblar “convertir el 9N en un 
delicte? Quin immens error!”

Carles Puigdemont, president 
de la Generalitat, va dir en un 
discurs al Parlament “Una de-
mocràcia que envia a judici res-
ponsables polítics d’una jornada 
tan sana i edificant com el 9-N és 
una democràcia que ha emmalal-
tit. I ve de lluny: no va girar full 
durant la transició.”

Eugenio Pino, exnúmero dos de 
la policia espanyola, va declarar 
en una entrevista que “vaig de-

manar detenir els Pujol, però els 
jutges són molt garantistes i no em 
van deixar.” 

Dolores de Cospedal, secretària 
general del PP, durant el seu Con-
grés, i parlant de la corrupció va 
dir “Ens semblava impossible que 
allò ens estigués passant a nosal-
tres”. Uns deien que volia dir que 
no entenia que tinguessin corrup-
tes, i altres que no entenia que els 
haguessin enxampat. Per això va 
concloure “Passats aquests pri-
mers moments, admesos aquests 
errors, vàrem demanar perdó a 
la societat espanyola, vàrem fer 
propòsit d’esmena i el Govern va 
aprovar a continuació la més gran 
bateria de mesures anticorrupció 
de tota la democràcia”.

Mariano Rajoy, president del go-
vern,  en el seu discurs al congrés 
del PP, va dir “Un procés de seces-
sió a Catalunya porta a la fractura 
d’Espanya i la liquidació de la So-
birania Nacional. No permetrem 
el referèndum perquè el procés és 
un disbarat i seria una amputació 
terrible i dolorosa que no hi ha 
cap cirurgià que pugui salvar.”  

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



A mb la modificació de la Llei 
aprovada al Ple del Parlament, ja 
tenim la somiada i desitjada VE-
GUERIA PENEDÈS. Ja som com 

els altres 7 territoris, és el que volíem; ara 
Catalunya SOM els 8 àmbits. Des de la Pla-
taforma per una Vegueria Pròpia, fem una 
CRIDA per donar les gràcies a les persones, 
entitats, organitzacions i institucions que 
van signar la seva adhesió,  i ens han donat 
suport permanent, constituint una xarxa de 
complicitats que al final ho ha fet possible. 
Aquesta crida va més enllà de les nostres 
fronteres imaginàries, va adreçada a tothom, 
i per això ens cal celebrar-ho amb intensitat i 
amb molta calma, per gaudir-ho del tot. 
L’esforç i l’èxit final s’ho val, malgrat enca-
ra caldrà vetllar perquè els polítics acabin 
la feina: la seu institucional del consell de 
vegueria que ha de determinar una llei del 
Parlament; el nomenament del Delegat 
del Govern; i en el termini màxim de tres 
anys, la descentralització dels serveis terri-
torials de la Generalitat, repartits entre les 
quatre capitals penedesenques. Els diferents 
nivells administratius han de ser útils tant 
als governants com per als governats, i per 
això cal aproximar la gestió dels serveis a la 
ciutadania, la simplificació de les instàncies 
administratives i l’optimització en l’aplicació 
dels recursos.
La vida humana és un camí... i tots, hem si-
gut companys en aquest llarg procés i avan-
cem com sabem o podem... Si fóssim només 
passat o present, quedaríem estancats. Com 
que també som futur, estem oberts al que 
podem arribar a ser. El camí fet per la PVP 
ha sigut singular, únic i espectacular; mal-
grat alguns entrebancs, seguim creient que 

les diferències són expressió de la llibertat. 
Com va dir el president Carles Puigdemont 
en el discurs d’investidura, No són èpoques 
per a covards, ni fluixos de cames.
Aquella llavor de la PVP del 2005, amb l’es-
tratègia desplegada cronològicament de di-
vulgació de les finalitats, d’agitació al carrer, 
de recollida de signatures, de determinaci-
ons jurídiques  i de control focalitzat en els 
grups polítics del Parlament de Catalunya, 
va donar  al  2010 els primers fruïts, a l’es-
devenir el Penedès, el vuitè àmbit de plani-
ficació, i ara el 2017, a l’esdevenir per llei, la 
vuitena vegueria. Disposar de vegueria és 
tenir un nom, una marca, una consideració i 
sobretot una perspectiva de futur.
Pensar el futur és una necessitat. No per bus-
car cap solució ideal, però sí per endevinar 
quins riscos haurem de córrer si continuem 
fent les coses com ara. Sembla més necessari 

que mai tornar a reflexionar sobre la felicitat 
i el bé comuns; els canvis d’escala, velocitat 
i perspectiva d’un Penedès globalitzat. Es 
tornen a plantejar les grans preguntes: amb 
quines eines farem front al repte de donar-hi 
resposta? Com podem exercir activament la 
ciutadania? 
Participar en un projecta voluntarista, inte-
grat per persones que mostren generositat... 
és una font de joia. Per a nosaltres l’existèn-
cia de la PVP, ha esdevingut una eina que 
ens ha ajudat a  fer créixer la  felicitat!!! ... i 
amb la satisfacció al final de poder deixar un 
llegat; una torxa que passarà de generació a 
generació, en defensa del bé comú de tots els 
penedesencs. Ara toca guanyar el referèn-
dum, proclamar la república i posar en mar-
xa una bona organització territorial, basada 
en les 8 vegueries, en defensa del bé comú de 
tots els catalans.  
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ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
 Rambla St. Feran 62, 1r, 4t  · 

 estilllar@yahoo.es

62 anys d’experiència tècnica en:
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FÈLIX SIMON, president de la PVP

Vegueria Penedès: 
12 anys per fer-ho possible

#L’enquesta de la setmana

Creus que serà positiva l’entrada 
de l’Anoia a la Vegueria Penedès?

 Sí 54%  No 46%

Cada setmana tenim una enquesta al twitter 
i a la nostre web @veuanoia PARTICIPA-HI! 



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

BSTIM

La fira tèxtil igualadina ha tornat a despertar l’interès dels exposi-
tors, que arribaran a la seixantena. Dimecres i dijous de la setmana 
vinent es podrà visitar a l’Escorxador.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

SEMBRANT 
DIFERÈNCIES
Josep Elias Farré

Fa molts pocs dies que, en aquestes ma-
teixes pàgines, un columnista abogava 
per tal de que s’esborri la més petita 
engruna del franquisme en els carrers 
i places d’Igualada. I, ara, va l’Ajunta-
ment i plantifica deu llambordes per re-
cordar a uns ciutadans morts als camps 
de concentració nazis. Uns ciutadans 
que, en realitat, no es poden considerar 
víctimes de l’holocaust, donat que fo-
ren exiliats del bàndol perdedor, d’una 
guerra que, desgraciadament, enfrontà 
a gent d’un mateix poble, dividit per 
idees polítiques.
Així, doncs, potser que ens ho fem mi-
rar i procurem mesurar-ho tot, amb el 
mateix raser, tot recordant que aquella 
fou una guerra incivil, la qual causà bai-
xes a les dues parts que prengueren part 
en aquell conflicte bèl.lic de casa nostra.
recordem que a la façana de la basíli-
ca de Santa Maria, s’havien esculpit els 
nom de 18 igualadins, morts prop de 
la Pobla, aquell fatídic juliol de 1936. 
Però, posteriorment, aquelles inscripci-
ons foren eliminades d’aquell lloc, per 
tal de no sembrar diferències. Visc al 
carrer de l’Amor, que durant el temps 
de postguerra, fou el de los “Caidos”. 
Bonic canvi va fer-se!
No cal reobrir ferides que prou costen 
de guarir-les. No cerquem nous en-
frontaments. No volguem reescriure 
històries passades, en un món en el 
qual tanta manca hi fa la pau i l’esperit 
de concòrdia. Potser no feia falta posar 
“esculls”, ni “pedres al camí”, recobertes 
de llautó, per tal de no tornar a sembrar 
diferències entre persones d’una matei-
xa ciutat, vuitanta anys després d’haver 
sofert un enfrotament armat, que tant 
poc va tenir de civil i molt d’inhumà.

CARTA OBERTA AL 
SR. ANTONI DALMAU
Galo Ball Ratés

Llegeixo a l’Enllaç del anoiencs  les in-
teressants cartes fetes pel  Sr. Joan Cor-
tés i  la resposta del Sr. Antoni Dalmau. 
En el fons, el  tema de debat són les 
conseqüències encara no tancades de 
la Guerra Civil; les persones sacrifica-
des en els camps de concentració nazi  
i homenatjades en unes plaquetes a la 
plaça de l’Ajuntament són l’excusa, però 
l’argument inicial de la polèmica són 
dos dels noms que porten dues de les 
esmentades plaquetes, que correspo-
nen a membres del comitè republicà 
d’Igualada o de les patrulles de control 
durant la Guerra Civil del 1936. Com 
tothom sap, aquests organismes van ser 
responsables directament o indirecta de 

molts assassinats o execucions sumàries 
de persones civils i sacerdots durant, so-
bretot, els primers mesos del conflicte a 
la reraguarda. No discuteixo el grau de 
responsabilitat o culpabilitat d’aques-
tes dues persones concretes que figuren 
com herois morts als camps de concen-
tració nazi, perquè no ho sé. El que em 
sembla lamentable tant per part del Sr. 
Dalmau i també del Sr. Alcalde és que 
hagin col·laborat en aquest homenatge 
(fet amb bona intenció), però no hagin 
mogut ni un dit per arranjar o dignificar 
el que queda del monument dedicat a di-
vuit igualadins assassinats d’una tacada 
al cementiri de la Pobla de Claramunt, 
el setembre de 1936. Quin delicte havien 
comès aquelles persones que van morir 
d’aquella manera tan vil? Doncs, potser 
ser  gent conservadora, o catòlica, o de 
dretes, o ni tan sol això en alguns dels 
casos. De l’assassinat d’un grup d’igua-

ladins tan nombrós no hi ha record his-
tòric d’un fet luctuós de tal magnitud. 
I causa perplexitat que això no mereixi 
cap actuació ni de les nostres autori-
tats, ni dels actualment ben posicionats 
en la política actual com el Sr. Dalmau. 
Aquesta contradicció és la que m’indig-
na, en separar dos tipus d’igualadins i els 
seus records. Això em dona la raó en què 
estem plenament immersos en un temps 
de maniqueisme fàcil, de separar bons 
i dolents, o sigui dels addictes a la san-
ta causa actual o dels contraris. Aquest 
missatge que planeja a Catalunya des de 
fa temps i que entronca plenament en 
els records i conseqüències de la Guerra 
Civil no és bo i ens aboca, altra vegada, 
a temps convulsos. No escarmentem, 
doncs de persones agreujades per les 
conseqüències de la terrible Guerra Civil 
del 36 hi ha a totes bandes i remoure les 
aigües és molt perillós.
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D imecres passat va ser un dia 
històric pel Penedès. El 8 de 
febrer de 2017 quedarà mar-

cat per a la història perquè el Ple del 
Parlament ha aprovat amb el suport de 
Junts pel Sí, CUP, CSQP i PSC, la pro-
posició de llei d’adaptació de la Llei de 
vegueries per incloure la del Penedès en 
l’organització territorial de Catalunya. 
Tenim Vegueria.
Aquesta votació tanca una llarguíssima 
lluita, liderada per la societat civil i, en 
especial, per la Plataforma per la Ve-
gueria Pròpia, que des del 2003 empeny 
per fer del Penedès la vuitena vegueria. 
Una lluita ciutadana i transversal que 
és alhora la que ha aconseguit la plura-
litat i riquesa del projecte, i el seu èxit. 
ERC, comptant amb la força democrà-
tica que ens han donat els ciutadans en 

cada moment, sempre hem estat ferms 
defensors de la necessitat de la vegueria i 
convençuts que era imprescindible per a 
un millor futur pels penedesencs i pene-
desenques.
Sense cap mena de dubte, el Penedès me-
reixia –i mereix– per història, cultura, 
identitat i personalitat el reconeixement 
polític, institucional i territorial que amb 
aquesta votació històrica comença a re-
bre. Però, sobretot, s’ho mereix i és neces-
sari, pel seu futur.
Una organització del territori racional i 
propera, és una eina molt potent d’equili-
bri i prosperitat d’un país, de la seva gent, 
i que ha de garantir estratègies conjuntes 
del territori. Hem d’aprofitar les diferèn-
cies de les quatre comarques i potenciar 
les semblances, per tal que ens permetin 
construir el Penedès per a què sigui un 

territori que garanteixi la prestació de 
serveis públics propers i de qualitat, que 
posi en valor la  proximitat per potenci-
ar la participació ciutadana en la presa 
de decisions, i apostar per un desenvo-
lupament econòmic i social respectuós 
amb el medi ambient i la pagesia.
Avui som vegueria, tenim el reconeixe-
ment territorial i ara se’ns obre la porta 
a construir el nostre territori com el vul-
guem i fer-ho plegats.
Sabem dels reptes que tenim al davant. 
Volem les vegueries per poder donar un 
millor servei a la ciutadania i al territori. 
Estem preparats per fer-ho com a Pene-
dès, de la mateixa manera que les altres 
set vegueries, per contribuir plegats per 
fer un país millor. La nova República 
farà realitat les vegueries. Estem a punt. 
Som vegueria.

ERC Anoia

La Vegueria Penedès ja és una realitat
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H i ha una dita popular 
a Rússia que diu:  “si 
et pica és que t’estima”. 

És, sense cap mena de dubte una 
afirmació, salvatge, cruel, retrò-
grada i masclista. No obstant 
això, el govern de Rússia encap-

çalat pel seu mandatari, Vladimir Putin sembla 
que no ho veu així. La prova n’és que Putin acaba 
de promulgar una nova llei que despenalitza la vi-
olència contra la dona i en l’àmbit familiar i la cas-
tiga només amb una simple multa administrativa. 
I encara va més lluny perquè aquesta nova llei dic-
tamina que només quan l’agressor torni a colpejar 
al mateix familiar en el termini d’un any podrà 
ser processat per la via penal. Però per evitar ar-
ribar a aquest punt, han establert que la justícia 
no actuarà d’ofici, sinó que les víctimes hauran de 
reunir elles mateixes totes les proves i acudir als 
tribunals. Tal com corroboren els experts en vio-
lència domèstica del país, el que acabarà succeint 
serà que els denunciants no acudiran als jutjats, 
perquè el procediment és molt enutjós i perquè 
l’agressor és algú de l’entorn més proper, que gai-
rebé sempre comparteix llar amb la seva víctima.
La clau de la nova llei, la que obre la porta a una 
violència de gènere i domèstica impune, és de fet 
el caràcter privat de la imputació penal en el cas 
d’una segona pallissa, perquè es calcula que el 90 
% de les víctimes no ho denunciaran i que si ho 
arriben a fer, després no es presentaran al judici. 
En una roda de premsa que Vladimir Putin va fer 
recentment, va dir literalment que “la descarada 
ingerència en la família” per part de la Justícia “és 
intolerable. Va afegir a més que l’únic que pretén 
aquesta nova llei és evitar que un pare de família 
vagi a parar a la garjola, només perquè ha donat 
un calbot a algun membre de la seva família que 
no es portava com cal”.
Les crítiques dels països no s’han fet esperar. Tot i 
així, el Kremlin n’ha sortit al pas fent palès que no 
s’han de confondre els conflictes familiars amb la 
violència domèstica. Les paraules textuals del seu 
portaveu, Dimitri Preskov van ser: “cal diferenciar 
les relacions familiars dels casos de reincidència”. 
El pal de paller dels defensors d’aquesta llei rau en 
considerar que el procés administratiu accelera els 
tràmits a l’hora de denunciar i, al mateix temps, 
no impedeix a l’agressor refer la seva vida, ja que 
la llei no li inhabilita per exercir qualsevol profes-
sió. A més, en cas de reincidència en el si famili-
ar l’agressor no es lliurarà del càstig penal, inde-
pendentment de les circumstàncies de l’agressió. 
Els membres de clero de l’església ortodoxa russa 
també veuen amb bons ulls la nova promulgació. 
Per a ells, el pare de família ha de comptar amb les 
eines necessàries per imposar-se, en cas de veure 
amenaçada la seva autoritat.
Segons revelen les darreres enquestes, gairebé un 
60% dels russos estan d’acord a reduir el càstig per 
als conflictes menors de l’àmbit familiar. El núme-
ro de dones que cada any moren a mans de les se-
ves parelles a Rússia se situa entre 12.000 i 14.000, 
xifra que les organitzacions de drets humans con-
sideren maquillada pel Ministeri de l’interior, ja 
que la realitat parla de d’una mort per violència 
de gènere cada 40 minuts. Si això era abans de la 
nova llei, aleshores jo em pregunto, quantes n’hi 
haurà a partir d’ara? 

D urant el franquisme, 
i amb una compli-
citat fora de dubte i 
gens dissimulada pels 

governants (poder executiu), els 
procuradores en Cortes (poder le-
gislatiu) i els jutges (poder judici-

al), els processos polítics estaven a l’ordre del dia. 
Tu feies nosa i aquella maquinària et condemnava 
amb un simulacre de judici. La separació de poders 
(executiu, legislatiu i judicial), exigència mínima 
d’una democràcia, no existia. Potser és per això 
que van batejar aquell règim com a democracia or-
gánica, ja que era un sistema no precisament basat 
en la voluntat popular expressada a les urnes. En 
aquells anys foscos les decisions de l’executiu fran-
quista es complien fil per randa, i sempre s’imposa-
va la voluntat del dictador i els seus acòlits. Per cert, 
un dictador que no en va tenir prou amb estar-se 
quatre dècades al poder sinó que també va decidir 
com s’hauria d’articular la seva successió quan ell 
no hi fos. Així, al capdavant de l’Estat espanyol hi 
tenen ara el fill del successor, és a dir, el nét polític 
de Franco. 
Encara que ja ha passat molt temps, de tant en tant 
cal recordar aquestes obvietats perquè ajuden a en-
tendre algunes de les coses lletges que passen ara. 
També ajuden a entendre que no siguem pas pocs 
els que sempre hem qüestionat la tan alabada per 
alguns modélica transición española de fa quatre dè-
cades. Espanyola, sí, però, de modèlica, res de res, 
i anomenar-la transició sembla un sarcasme, una 
broma de mal gust quan cada dia que passa es fa 

L ’Anton i la Maria Carme 
són dos bons amics de 
la Pobla de Cérvoles que 
sempre m’envien algun 

comentari als meus articles. Nor-
malment serveixen per encorat-
jar-me, però fins i tot si són crítics, 
els agraeixo igualment.

Aquesta vegada, però, l’Anton m’ha enviat tot un 
article. S’ha aturat a fer una comparació de la si-
tuació que viu Catalunya actualment amb els esde-
veniments que desembocaren en la proclamació de 
la República catalana el 6 d’octubre de 1934. Mal-
grat els molts punts de semblança, la història no es 
repeteix mai de la mateixa manera. Però d’entrada 
es fa evident que la qüestió de la independència de 
Catalunya no és cosa de quatre dies i molt menys 
de quatre “sonats”, com ens volen fer creure alguns.
Aleshores, el detonant va ser la Llei de Contrac-
tes de Conreu, anul·lada pel Tribunal de Garanties 
Constitucionals; el Parlament de Catalunya en va 
aprovar una altra pràcticament idèntica. En els 
nostres dies, ha estat la retallada brutal de l’Estatut 
de 2006 la que ha impulsat el moviment secessio-
nista, empès encara per la negativa del govern de 
Madrid a qualsevol mena de diàleg. El TC no ha 
sigut imparcial i ha donat peu a una intervenció 
absolutament desmesurada dels tribunals, que ha 
desembocat en el judici al president Mas i les con-
selleres Ortega i Rigau.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

EDUARD CREUS
@educrevi

JOSEP M. CARRERAS

La violència no és 
amor

Algunes claus d’un judici polític

Un altre 6 d’octubre?

més evident que el franquisme sociològic està tor-
nant, suposant que alguna vegada hagués marxat. 
Una democràcia deixa de ser-ho quan des del po-
der es persegueix el pensament discrepant, i això és 
el que està passant ara. 
Amb aquests antecedents, la setmana passada es va 
celebrar el judici contra un expresident, una exvice-
presidenta i una exconsellera de Catalunya. Ha estat 
un bon exemple de judici polític, amb els rivets ne-
ofranquistes que dèiem abans. Alguns, rememorant 
temps passats, han definit aquest esperpent judicial 
com a “causa general”. Amb un fiscal, per cert, que 
en aquest judici ha defensat exactament la posició 
contrària que defensava fa dos anys i mig quan es-
tava de guàrdia el dia de la jornada de votació ob-
jecte del judici. Una testimoni, amb molt d’encert, 
ha dit que al banc dels acusats hi haurien d’haver 
estat els dos milions tres-cents mil catalans que el 
2014 van anar a votar. Com va dir un dels advocats 
defensors, “el govern espanyol vol la mort política 
dels tres acusats”. Espero que no se’n surti.  

La reacció de Lluís Companys el 1934 va ser pro-
clamar la República Catalana el 6 d’octubre, fet que 
va provocar la seva detenció i l’empresonament del 
govern al vaixell Uruguay. Immediatament va ser 
derogat l’Estatut d’Autonomia i el govern substitu-
ït per un “Consejo de la Generalidad” designat per 
Madrid. (Els sona l’article 155 de l’actual Constitu-
ció?) En el lloc del president, va ser nomenat un 
governador general de Catalunya en la persona del 
militar Francisco Jiménez Arenas.  Però les elec-
cions del febrer de 1936 amb la victòria del Front 
Popular posaren fi a aquesta situació i Companys 
tornà a ocupar el seu lloc. Va ser en el discurs de 
tornada que pronuncià la famosa frase  “tornarem a 
lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer”.
Sembla que la història es repeteix. Potser dintre de 
poc assistirem a situacions semblants. Es possible 
que se suspengui l’autonomia en tot o en part, però 
això no aturarà la decisió d’un poble que en un 80% 
s’ha mostrat favorable a fer un referèndum sobre el 
seu futur. Una votació és l’acte més democràtic en 
qualsevol país civilitzat. Aquí sembla que vulguin 
tornar enrere. Però ara l’afer no es troba només en 
mans dels polítics. S’hi ha implicat la societat civil, 
en una mesura que es pot ben bé presentar com una 
mostra de la voluntat popular. I aquesta no es tom-
ba. En el pitjor dels casos, i encara que s’imposés 
la violència, tornaria a ressorgir, no en dubteu. No 
tenim la partida guanyada però comencem a veure 
la llum al final del túnel.   
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No«No em maten per ser 
traïdor, ni tampoc per 
ser cap lladre, sinó per-
què he volgut dir que 

visqués tota ma pàtria» I a què treu 
cap aquesta coneguda estrofa de la 
popular cançó ‘bac de roda’? Un 

pressentiment personal. Indemostrable però possible 
allà on tot és possible. Eliminar algú, treure-se’l del 
mig, fer-lo fora, despatxar-lo, que faci un pas al costat, 
dur-lo a la forca, colgar-lo sota calç viva, deixar-lo sen-
se feina, inhabilitar-lo, amortitzar-lo, ... pot donar-se 
per múltiples raons o per una de sola. En podem enu-
merar unes quantes. La més comuna al nostre país en 
tan que poble originari sotmès a un regne i a unes per-
sones inqualificables és per motius culturals, polítics i 
ideològics. Es tracta de desfer-se de  l’adversari, de qui 
té dret a decidir, de qui li vols el patrimoni, de qui l’en-
veges. Eliminació física o psíquica. La llista del segle 
XVII al XXI és simplement esparverant, terrorífica. 
Foragiten a jutges, militars, soldats, prohoms, per-
sonalitats, representants, intel·lectuals, treballadors, 
persones de confiança: Colom, Bac, Carrasclet, Mo-
ragues, Sunyol, Peset, Sabaté, Puig, Darder, Carrasco, 
Rahola, Companys, Agulló, Mas, Vidal, Ortega, Rigau, 
Homs, Coma, Venturós, Forcadell... execucions, exili, 
persecució, assetjament, abús, depuració, expulsió, 
comiat. Tres motius però que, tret de viure i treballar 
al sotmès Principat, serien inviolables en una vera de-
mocràcia com a drets fonamentals que són. Però n’hi 
ha d’altres de raons: les que jauen en el subconscient 
de qui ens vol mal, sigui de ponent o de llevant, sigui 
forà o casolà. Aquestes no ixen mai a llum, seria com 
posar al descobert que sota la pell de xai hi ha un llop. 
Un ésser maligne que veu en company, en veí, en cosí, 
més que un competent, competència. Incòmode tes-
timoni del lluent dels ullals. Impossible endevinar en 
ells els isòtops que s’activen per motius i prejudicis in-
confessables d’antagonisme o animadversió amb qui 
difereix per origen, pell, gènere, idioma, sou, esperit 
crític, personalitat incisiva o el considerin infantívol, 
immadur, i un llarg etcètera. En el matar per matar 
podem arribar a comprendre l’instint de l’animal, 
però en el maquiavel·lisme, en la desraó de l’espècie 
humana, en la irracionalitat d’aquells que no tenen 
ànima, d’aquells a qui només els anima diner, osten-

MANEL RAMONEDA

Innovar o morir... 
lentament

Cap que roda

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

tació i poder, la fita distintiva la prioritat en crim és la 
destrucció del congènere, de l’homòleg, del semblant, 
del rival, del que els debat i ofèn en descobrir-los. Des-
raó que considerarà l’actitud de dignitat i de discrepar 
com a desafiant, fet que els durà a humiliar i sotme-
tre a qui no cedeixi en voluntat ni caigui en la por al 
seu poder totalitari i obstaculitzant de veu, vot i ma-
nipulació de tot. L’individu, la víctima, sovint pateix 
primer un terrible assetjament psicològic per treure’l 
de polleguera, cansant-lo amb feines i desfeines, des-
motivant-lo per fer-lo plegar o fer-lo saltar, sortint-li 
al pas de tota iniciativa, robant-li el treball intel·lectual 
i, si pot ser, llevant-li feina o restant-li diner, conside-
rat per l’assetjador recompensa no pas remuneració. 
Finalment un cop adobat el terreny, aplanat el camí 
i després de mesos d’interferència interessada sobre 
la persona a suprimir, és assenyalat i venut a les altes 
instàncies, als de dalt, en Consell o Junta, a trossos, 
descontextualitzat amb tergiversacions suposicions, 
judici sumaríssim. Ja només resta maquillar-ne l’eli-
minació, quedar bé amb l’entorn, distreure el grup, a 
la societat. I les fórmules, les martingales de venjança, 
hi són i no pas per obra de l’esperit sant, sinó per obra 
d’un ésser suprem. Una opus dei d’esquarterament i 
amortització de l’obrer sobrant. Sectaris habituats a 
fer llurs pitjors actes de sacrifici o pillatge en nom de 
Déu, ego, seu. Regles que han estat recolzades per la 
ignorància dels bocabadats, el populisme i el segui-
disme doctrinal que els mateixos poders fàctics i les 
oligarquies dominants i divines en santedat ordinària 
han estat sembrant durant dècades. Amb el llit mortu-
ori parat, es fa veure que ja no cal una prefectura, un 
territori, un espai o una persona amb capacitat d’ana-
litzar, de discernir, de decidir, d’actuar. En definitiva, 
has begut oli si li fas ombra a rei, i a Salomé també. 
Tens els dies comptats, rodarà el teu cap. Com que no 
feineges a Peugeot, Pronúvies, Renault, ... ni canvies a 
la teva edat a ser dòcil o espanyol, tindràs sort si seduït 
per les flors de Bach, et sents més fort i evites la mort. 
Avui la testa a Vic no penjarà d’una forca, ni passarà 
anys al Pla de Palau dalt d’una gàbia per escarni de 
nacions i patriotes, ni faran croquetes del teu cos prè-
viament desmembrat. Defenestrat, sobreviuràs al cop, 
i ton cap no pivotarà qual baldufa, rodolarà i creixerà 
com bola de neu. Al fons de la vall es refarà i tornarà. 
Tornarà a pujar la muntanya.
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P assejant pels carrers 
d’Igualada -o de la 
majoria de poblacions 
de l’Anoia- hom pot 

veure edificis industrials o es-
tabliments comercials buits des 
des de fa anys, que actualment 

no tenen cap mena d’utilitat per als seus propie-
taris, ni per al conjunt de la ciutadania. Són ves-
tigis d’un passat que, si torna, serà molt diferent 
al que va ser.
La majoria dels grans edificis havien estat fàbri-
ques en molts casos punteres dins del conjunt 
de Catalunya, però que amb el pas del temps, els 
seus productes o el seu sector productiu, es varen 
tornar obsolets i al final varen tancar. Aquests 
edificis i locals  són una rèmora per a l’economia 
local i serà difícil tornar a donar-los utilitat si en-
tre tots no canviem el xip.
Dimarts vaig tenir ocasió de parlar amb Jordi 
Baiget, Conseller d’Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya. Em comentava la velo-
citat dels canvis tecnològics que fan que s’obrin 
oportunitats de nous negocis, a partir de la inno-
vació i la creativitat.
Per exemple ara faig millors fotografies amb el 
telèfon que amb la càmera. Amb l’avantatge que 
les puc enviar en temps real a qualsevol lloc del 
món. Poc s’ho podia esperar Graham Bell quan 
va inventar el telèfon que el seu aparell acabaria 
sent un ordinador personal que ens permet veu-
re pel·lícules, partits de futbol o bàsquet, llegir 
llibres... Qui es podia imaginar fa cinc anys, que 
avui l’empresa que ven més nits d’hotel no té un 
sol hotel. O que la companyia que als Estats Units 
ven més trajectes en taxis no té una sola llicència. 
Ara ja es parla que en pocs anys es generalitzarà 
l’ús de robots per fer les feines més repetitives. 
Això comportarà forçosament canvis legislatius i 
fiscals que si no podem decidir-los directament a 
Catalunya, potser els pagarem car.
Hi ha fabricants de cotxes que ja tenen molt avan-
çats projectes que en lloc de vendre’ns un cotxe, 
ens vendran temps d’ús i/o trajectes. És a dir, no 
tindrem un cotxe propi, sinó que el tindrem a la 
porta a les hores que l’haguem contractat.
La societat digital està transformant la nostra 
vida, els sistemes de producció, els negocis i el 
que ens cal es posar-nos les piles per adaptar-nos 
als nous temps. Les velles fàbriques o les botigues 
tancades podrien ser l’estímul que ens faci avan-
çar decidits cap al futur.
Al capdavall, la crisi és no arribar a temps als 
canvis. 

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla



La fira tèxtil BSTIM, que tindrà lloc dimecres i dijous, 
penja el cartell de complet amb més de 60 empreses
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El certamen BSTIM s’omplirà de tallers productors que ofereixen els seus productes a les grans marques.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a fira tèxtil BSTIM que 
se celebrarà al recinte 
l’Escorxador d’Iguala-

da els propers 22 i 23 de febrer 
ha tornat a despertar l’interès 
d’expositors i visitants, fins 
al punt que l’organització ha 
hagut de penjar el cartell de 
complet en haver cobert ja 
la seixantena llarga de places 
disponibles per a expositors. 
Les empreses que han volgut 
exposar a BSTIM són majo-
ritàriament tallers que fabri-
quen peces acabades de con-
fecció i gènere de punt d’arreu 
del país, especialment de 
l’Anoia, el Maresme, el Vallès 
i el Bages, però també d’altres 
punts de l’Estat espanyol. 
El nombre de visitants pro-
fessionals inscrits també creix 
a bon ritme, i ja hi ha confir-
mada l’assistència de diversos 
visitants internacionals, entre 
els quals destaquen responsa-
bles de compres, dissenyadors 
i distribuïdors de marques de 
moda europees, cada vega-
da més interessats en trobar 
proveïdors de proximitat. 
Algunes d’aquestes marques 
internacionals que visitaran 
BSTIM són les sueques Diana 
Orving i House of Dagmar, 
l’italiana Happy Sheep i l’Ho-
landesa Yaya. 
Els organitzadors, Fira 
d’Igualada, l’agrupació tèxtil 
Fagepi i l’Ajuntament d’Igua-

lada han volgut que l’edició 
d’enguany de la fira contribuís 
a la difusió de la moda quilò-
metre zero. És per això que hi 
haurà un Espai Showroom de 
Moda sostenible destinat a les 
empreses tèxtils que tenen en 
compte els impactes socials i 
mediambientals de tot el seu 
procés de fabricació, des del 
disseny fins a la comercialit-
zació i el consum. 

La Fira BSTIM l’inaugura-
rà el proper dimecres 22 a 
les 10h del matí el Secretari 
d’Empresa i Competitivitat 
de la Generalitat de Catalu-
nya, Joan Aregio, juntament 
amb l’alcalde d’Igualada 
Marc Castells i els presidents 
de Fira d’Igualada Joan Do-
mènech i de l’agrupació tèx-
til FAGEPI Joan Gabarró. Per 
accedir al recinte firal caldrà 

haver-se inscrit prèviament a 
la pàgina web bstim.cat. 
Gràcies a un acord de Fira 
d’Igualada i el Clúster Ca-
talà de la Moda MODACC 
signat amb l’Associació Tèx-
til de Portugal (ATP), la fira 
BSTIM és present al recinte 
de la fira de moda Modtis-
simo que se celebra aquesta 
setmana a Porto (Portugal). 
Juntament amb BSTIM, al-

tres empreses productores 
catalanes assisteixen a la fira 
portuguesa, com ara Docor, 
Punto Blanco, Diutex i l’As-
sociació Global Textil BCN. 
En reciprocitat, la setmana 
que ve l’Associació Tèxtil de 
Portugal serà present a BS-
TIM. 
A partir d’aquesta tercera 
edició la fira passarà a cele-
brar-se cada dos anys.

La passarel.la 080 Barcelona Fashion s’estrena dijous a “la Sala” 
d’Igualada amb la proposta 08700-Nits de Pell i Punt

E l proper dijous 23 de 
febrer tindrà lloc la 
primera edició de la 

“08700 Nits de Pell i Punt”, un 
esdeveniment econòmic i cul-
tural impulsat per el Consorci 
de Comerç Artesania i Moda 
de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Agrupació Tèx-
til FAGEPI amb la intenció 
de connectar Igualada amb la 
passarel·la de moda 080 Bar-
celona Fashion i reivindicar 
el talent de les persones, la 
creativitat de les marques i la 
capacitat industrial de l’Anoia 
com una part central de la Ca-
talunya creativa.

Passarel.la i exposició
L’activitat principal  de la 

“08700- Nits de Pell i Punt” 
serà una passarel·la de talent 
emergent amb la participació 
del jove dissenyador igualadí 
Xavier Grados, la dissenyado-
ra catalana especialitzada en 
punt,  Alicia González, i la 
guanyadora del premi de dis-
seny de la Fira BSTIM en la 
seva edició 2016, Núria Costa 
que presentarà una innovado-
ra col·lecció dissenyada amb 
la seva parella creativa Anne 
Castro.L’empresa de pelleteria 
VM La Sibèria, fundada el 
1891, tancarà la desfilada amb 
la seva col·lecció de pell. 
La  “08700 – Nits de Pell i 
Punt”  acollirà, també, una 
exposició de productes disse-
nyats  per emprenedors i mar-
ques del territori i produïts ín-

tegrament a l’Anoia. El Centre 
Tecnològic FITEX,  el Clúster 
de la pell d’Igualada, l’Escola 
Gaspar Camps i l’Escola Milà 
i Fontanals han contribuït a la 
creació d’aquest espai d’expo-
sició.   
L’acte serà inaugurat pel Con-
seller d’Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat, Jordi 
Baiget, i per Marc Castells 
en la seva doble condició de 
representant de la Diputació 
i alcalde d’Igualada. El Con-
sorci de Comerç, Artesania 
i Moda de Catalunya i la Di-
putació de Barcelona tenen la 
voluntat de donar continuitat 
al segell 080 impulsant inicia-
tives i esdeveniments de pro-
moció de la moda que es duen 
a terme arreu del territori.

Concert de Pau Sastre
L’esdeveniment finalitzarà amb 
un concert del músic igualadí 
Pau Sastre que posarà, amb el 
seu talent musical, el punt i final 
a una nit en la qual la creativi-
tat i les indústries del disseny de 
territori que estan vinculades a 
la moda seran protagonistes. La 
“08700-Nits de Pell i Punt” tin-
drà lloc a La Sala, al Cercle Mer-
cantil, i es requerirà acreditació, 
ja que és un esdeveniment adre-
çat només a professionals del 
sector i amb aforament limitat.
La “08700 Nits de Pell i Punt” 
tancarà una setmana plena d’es-
deveniments vinculats al sector 
de la moda. Com a inici, el di-
marts 21 de febrer es realitzarà a 
al Museu de la Pell d’Igualada la 
“Jornada de sostenibilitat en el 

sector tèxtil i de la moda”, amb 
la participació de l’expert en 
innovació Xavier Marcet, les 
marques Ecoalf i Punto Blan-
co, la cooperativa Tintgrint i 
els centres tecnològics Fitex, 
Leitat i Eurecat.  
L’estiu passat, l’organització 
del 080 Barcelona Fashion 
va anunciar la voluntat de 
donar continuïtat a la passa-
rel·la al llarg de l’any, a través 
del suport a esdeveniments i 
iniciatives de promoció de la 
moda que s’impulsen arreu del 
territori català. Amb aques-
ta voluntat, el passat agost, el 
Costa Brava Fashion Weekend 
(CBFW), celebrat a Calonge, 
va ser el primer dels esdeveni-
ments que va comptar amb el 
“segell” 080.



PUBLICITAT  |  9Divendres, 17 de febrer de 2017



L’Anoia manté un pes important en la indústria, però 
el sector serveis lidera la recuperació econòmica
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La plataforma logística de la multinacional Aldi, ubicada a Masquefa.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Diputació de Bar-
celona ha presentat 
recentment l’estudi 

“Estructura empresarial de 
la demarcació de Barcelona”, 
amb xifres corresponents al 
2016 i extretes del Registre 
Mercantil, que permeten tenir 
una radiografia molt clara de 
quin és l’estat de la província i 
de la comarca de l’Anoia en re-
lació a l’economia. 
En el rànquing de les primeres 
250 empreses de la província, 
només n’hi ha tres de l’Anoia, 
i dues d’elles són de la mateixa 
corporació, el grup Petromira-
lles. Precisament la companyia 
petroliera ocupa els llocs 56 i 
59 del rànquing, si bé sumades 
les seves facturacions, supera-
rien la barrera dels mil milions 
d’euros i se situaria entre les 
primeres 20 del rànquing de la 
demarcació de Barcelona, que 
encapçala Seat. Com a dada 

Xifra de negocis per càpita (euros per habitant)

Percentatge de la facturació de les empreses, per territoris 
(milers d’euros)

curiosa, la facturació de Seat 
(més de vuit mil milions d’eu-
ros anuals) representa quasi 
el triple del que facturen totes 
les empreses de l’Anoia juntes. 
L’altra empresa ubicada a la 
comarca que apareix en el ràn-

quing de les primeres 250 de 
Barcelona és Aldi, per la seva 
planta logística de Masquefa. 
Cal destacar, però, que l’al-
tíssim volum de facturació 
de Petromiralles no significa 
que sigui l’empresa que tingui 
més  pes “econòmic” per a la 
comarca. Aquestes dades tan 
elevades es deuen a que treba-
lla amb una matèria primera 
molt cara, el petroli, i en grans 
quantitats.
Tot plegat situa l’Anoia en el 
lloc novè -d’un total de 12 co-

marques de la província- de la 
facturació de les seves empre-
ses, representant un raquític 
1,3% respecte al total. Aquest 
percentatge, però, és lluny de 
representar una xifra insigni-
ficant. De fet, les empreses de 
l’Anoia facturen per valor de 
3.451.820.660 euros, la qual 
cosa suposen 29.391€ per cada 
habitant de la comarca. 

El comerç lidera la facturació
Ara bé, es nota que la crisi ha 
fet miques l’escenari industrial 

i empresarial en general que 
hi havia al nostra territori. Ja 
només queden 10 empreses 
d’abans de 1960 i 34 d’abans 
de 1974. La meitat són crea-
des entre 1990 i 2004, i només 
el 5% facturen més de 5 mili-
ons d’euros a l’any. És a dir, hi 
ha una fortíssima atomització 
empresarial, on gairebé nin-
gú no aixeca el cap de manera 
clara. Dels 38 sectors econò-
mics que hi ha a l’Anoia, no-
més 12 representen més del 
2% de la facturació total. Pel 
que fa a la indústria, el tèxtil i 
la pell suposen el 7%, i el paper 
i arts gràfiques, un 6,8%, sense 
oblidar les empreses auxiliars 
de l’automòbil, un 6,2%. És el 
comerç el rei de la facturació 
(19,7%) i l’acompanya el co-
merç de combustible (14,9%) 
gràcies només al pes de Petro-
miralles.  

Tres municipis s’emporten 
el pastís empresarial
Tres dels trenta-tres municipis 
de la comarca concentren dues 
terceres parts de la factura-
ció total del teixit empresari-
al anoienc. Es tracta de Santa 
Maria de  Miralles (facturació 
acumulada de 995 milions 
d’euros) on té ubicada la seu 

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



La plataforma logística de la multinacional Aldi, ubicada a Masquefa.

A l’Anoia hi ha 38 sectors 
econòmics, però ja cap 
destaca tant com abans
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  Fact. % Anoia
1  Sta. M. Miralles 995.301 28,8
2  Igualada 859.179 24,9
3  La Pobla de Clar. 430.430 12,5
4  Masquefa 263.649 7,6
5  Òdena 221.938 6,4
6  Vilanova Camí 130.771 3,8
7 Calaf  113.747 3,3
8 Piera  92.320 2,7
9  Capellades 49.545 1,4
10  La Torre de Clar. 44.755 1,3
11  Els Prats de Rei 35.311 1
12  Vallbona d’Anoia 30.298 0,9
13  Els Hostalets de P. 27.831 0,8
14  La Llacuna 27.510 0,8
15  St. Martí Sesg. 26.635 0,8
16  St. Martí Tous 21.513 0,6
17  El Bruc 19.351 0,6
18  Sta. M. Montbui 17.849 0,5
19  Carme 11.567 0,3
20  Jorba 10.761 0,3
21  Castellolí 9.143 0,3
22  Castellfollit de R. 3.113 0,1
23  Pujalt 2.144 0,1
24  Copons 1.897 0,1
25  Montmaneu 1.590 0
26  Cabrera d’Anoia 1.276 0
27  St. Pere Sall. 1.199 0
28 Orpí  893 0
29  Rubió 197 0
30  Veciana 105 0
31  Argençola 0 0
32  Bellprat 0 0
33  Calonge de Segarra 0 0
 ANOIA 3.451.821 100

  Euros/Hab.
1  Sta. M. Miralles 7.656.163
2  La Pobla de Clar. 200.200
3  St. M. Sesgueioles 70.463
4  Els Prats de Rei 65.879
5  Òdena 61.258
6  Calaf 33.201
7  Masquefa 31.632
8  La Llacuna 31.156
9  Igualada 22.172
10  Vallbona d’Anoia 21.382
11  Castellfollit de R. 18.644
12  St. Martí Tous 18.139
13  Castellolí 15.929
14  Carme 14.605
15  Jorba 12.842
16  La Torre de Clar. 11.881
17  Pujalt 10.827
18  Vilanova del Camí 10.502
19  Montmaneu 10.193
20  Els Hostalets de P. 9.640
21  El Bruc 9.523
22  Capellades 9.405
23  St. Pere Sallavinera 7.179
24  Orpí 6.425
25  Copons 6.179
26  Piera 6.158
27  Sta. M. Montbui 1.850
28  Cabrera d’Anoia 946
29  Rubió 859
30  Veciana 599
31  Argençola 0
32  Bellprat 0
33  Calonge de Segarra 0

Rànquing de pobles de 
l’Anoia per facturació 
de les seves empreses

Euros per habitant 
als pobles de l’Anoia 
segons facturació

Hi ha 38 sectors en total, però els que no apareixen en el llistat representen menys del 2% de facturació total de l’Anoia. Milers d’€.

el grup Petromiralles; el segon 
municipi és Igualada (entre 
les 786 empreses del municipi 
facturen 859 milions d’euros), 
i el tercer municipi és la Pobla 
de Claramunt, amb 69 empre-
ses que facturen 430 milions 
d’euros. 
És important destacar també 
com, més enllà dels tres mu-
nicipis abans citats, Masquefa, 
Òdena, Vilanova del Camí, 
Calaf i Piera tenen també 

un potencial destacable. No 
apareix Santa Margarida de 
Montbui, que aporta a l’Anoia 
només el 0,5% de facturació, 
i ocupa una preocupant 27a 
posició comarcal en quant al 
volum per càpita segons factu-
ració, de només 1.850€, davant 
els 200.200€ de la Pobla, per 
exemple. 
En definitiva, l’estudi de la Di-
putació és un anàlisi acurat i 
realista, amb dades molt no-

ves, que permeten comprovar 
com el pes de l’economia ano-
ienca gira cap al sector serveis 
a passes de gegant, però que 
manté encara un significatiu 
pes industrial, lluny però del 
què havia estat, i sobretot grà-
cies a la benvinguda aportació 
d’empreses de nous sectors, 
la majoria procedents de fora 
de la comarca. No és estrany, 
doncs, que calgui més -o so-
bretot, millor- sòl industrial.

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



Marc Castells promet més estudis al Campus, cocapitalitat 
del Penedès i reobrir el debat d’un gran polígon a la Conca
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El secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, dilluns, amb l’alcalde de Vilafranca.

JP / LA VEU 

L a nova oficina de 
l’Agència Tributària 
de Catalunya (ATC) 

a Vilafranca del Penedès es-
tarà a la plaça de Vilanova i 
la Geltrú, i comptarà amb 
493,25 m2 i 21 treballadors, 
que se sumaran a la plantilla 
de l’ATC. Així ho ha comuni-
cat el secretari d’Hisenda de 
la Generalitat, Lluís Salvadó, 
a l’Alcalde de la ciutat, Pere 
Regull, en una reunió que va 
tenir lloc dilluns a la tarda a 
la seu del consistori. Aquesta 
oficina donarà servei a tota 
la Vegueria Penedès, inclosa 
l’Anoia. 
El local -de lloguer, per 
45.000€ anuals- serà un dels 
quinze nous punts d’atenció i 
prestació de serveis al contri-
buent que l’ATC obrirà durant 
els propers mesos arreu de la 
geografia catalana, en el marc 
del seu desplegament territo-
rial. Aquestes noves oficines 
se sumaran a les quatre de-
legacions que l’Agència ja té 
a Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona. 
Segons va explicar el secretari 

d’Hisenda, Lluís Salvadó, “la 
voluntat del Govern és, d’una 
banda, implantar un nou mo-
del territorial de l’ATC, basat 
en una xarxa d’oficines pròpi-
es preparades per prestar els 
mateixos serveis a tots els ciu-
tadans de Catalunya, en espe-
cial als de l’Alt i Baix Penedès, 
El Garraf i l’Anoia; i, de l’altra, 
desenvolupar totes les funci-
ons tributàries que li permet 
l’actual marc competencial i 
preparar els fonaments de la 
futura hisenda catalana”. 

Funcions de l’oficina
Aquestes funcions són: la re-
captació executiva dels con-
tribuents que tinguin deutes 
pendents amb l’Administració 
-com ara sancions de trànsit o 
deutes amb els ajuntaments-, 
i la gestió directa i completa 
dels impostos cedits -trans-
missions patrimonials (ITP) 
i actes jurídics documentats 
(AJD), i successions i dona-
cions (SD)-, que actualment 
liquiden, a part de l’ATC, els 
registradors de la propietat.
D’altra banda, l’alcalde de Vi-
lafranca, Pere Regull, va mos-
trar la seva satisfacció perquè 

Vilafranca aculli aquesta ofi-
cina on es faran les tasques 
de despatx dels impostos, i 
que “això es faci sense que 
afecti la comoditat dels ciuta-
dans per que l’atenció directa 
al ciutadà es mantindrà a la 
resta d’oficines de les altres 
capitals de la vegueria, de tal 
manera que els seus veïns po-
dran seguir fent els tràmits i 
gestions a la seva ciutat”.

Punt polèmic per a Igualada
Els municipis que disposaran 
d’una d’aquestes catorze no-
ves oficines de l’ATC, a ban-

da de Vilafranca del Penedès, 
són: Barcelona (per cobrir 
l’àrea del Barcelonès Nord), 
Terrassa, Sabadell, Grano-
llers, Sant Feliu de Llobregat, 
Tortosa, Mataró, Manresa, 
Vic, Santa Coloma de Far-
ners, la Bisbal d’Empordà, Fi-
gueres, Reus i la Seu d’Urgell. 
No hi ha Igualada, on aquest 
tema va originar una forta in-
dignació a l’Ajuntament. L’al-
calde va provocar la redacció 
d’un manifest de protesta que 
van signar grups polítics i 
agents socioeconòmics, exi-
gint que no es tanqués l’Ofi-

cina Liquidadora existent al 
carrer Florenci Valls.  Aques-
ta oficina, finalment, sí que es 
tancarà, tot i que els serveis 
que s’hi oferien es trasllada-
ran a l’oficina de  recaptació 
d’impostos que té la Diputa-
ció al carrer Sant Carles. 
En aquest espai, ha explicat 
l’alcalde Marc Castells, “hi 
haurà un lloc especialment 
habilitat per a quatre perso-
nes, el mateix nombre que hi 
havia al carrer Florenci Valls, 
de manera que s’hi oferirà 
exactament el mateix servei 
que fins ara”. 

L’Agència Tributària de Catalunya obre la seva oficina a Vilafranca, 
i a Igualada mantindrà quatre persones d’atenció al públic

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a presentació de les 
conclusions del Fòrum 
UEA -veure edició an-

terior- no només va resultar 
ser un èxit de convocatòria 
i d’injecció d’optimisme en-
tre la patronal, sinó també va 
servir d’escenari per a anuncis 
importants. Sobretot, els que 
va fer l’alcalde Marc Castells, 
també en la seva condició de 
president de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena i vice-
president de la Diputació.

Manca de parcel·les grans
Tot i que alguns dels anuncis 
que va fer no són nous, Cas-
tells va voler així respondre a 
algunes de les demandes que, 
minuts abans, havia fer el 
president de la Unió Empresa-
rial, Blai Paco. Per exemple, en 
matèria de manca de parcel.les 
grans de sòl industrial, una de 
les mancances més importants 
que té ara mateix la comarca. 
L’únic camí possible és cre-
ar sòl nou, i això dirigeix les 

mirades cap a Òdena. D’aquí 
que Castells parlés de “treba-
llar en breu  des de la Manco-
munitat per acordar la creació 
de sòl industrial disponible 
de 100.000 metres quadrats o 
més”. El vell debat del polígon 
de Can Morera, doncs, torna a 
sortir a la llum, si bé, tal i com 
ha explicat Paco, “hi ha d’altres 
opcions perquè Òdena té molt 
per oferir”. Una altra propos-
ta, en el seu temps proposada 
per una empresa madrilenya, 
serien els terrenys entre l’aerò-
drom, la C-15 i l’A-2, un espai 
de gran potencial estratègic. 
Una altra de les promeses de 
l’alcalde va ser la inversió de la 
Diputació de 30 milions d’eu-
ros a la província de Barcelo-
na per a millorar els polígons 
industrials.

Més estudis universitaris
La bona entesa amb la Univer-
sitat de Lleida (UdL) continu-
arà. Tal i com ja se sabia, aviat 
hi haurà notícies de més estu-
dis, probablement de l’àmbit 
de les noves tecnologies, però 

no seran els únics.
Castells avançava que el Cam-
pus s’ampliarà “en els propers 
mesos” per donar cabuda “a 
un miler d’estudiants”, una 
xifra que ningú no pensava 
assolir tan ràpid quan es van 
obrir les actuals instal·lacions, 
el 2014, fa només tres anys. En 
principi, l’objectiu era tenir 
entre quatre i cinc-cents estu-
diants, no el doble. A aquest 

pas, Igualada passarà a con-
vertir-se en una ciutat univer-
sitària de ple dret, la qual cosa 
originarà també noves opor-
tunitats en el camp econòmic, 
des de l’hostaleria fins al mer-
cat de lloguer.

Cocapitalitat del Penedès
L’alcalde també va anunciar 
la  seva intenció de demanar 
la “cocapitalitat” de la recent-

ment creada Vegueria Pene-
dès, però, sobretot “volem que 
la delegació territorial d’In-
dústria sigui a Igualada”. En 
concret, Castells es referia al 
departament d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat, i 
les seves paraules es feien da-
vant del conseller Jordi Baiget, 
que, d’altra banda, tornarà la 
setmana vinent a Igualada per 
assistir a la fira Bstim. 

Els protagonistes del Fòrum UEA, un escenari en el que Marc Castells va fer quatre anuncis importants.
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Germà Bel omple l’auditori del Museu 
de la Pell en un acte de l’ANC
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PDeCAT es felicita 
per la creació de 
la Vegueria Penedès

REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns al vespre, el 
auditori del Museu 
de la Pell d’Igualada 

es va omplir de gom a gom per 
escoltar a Germà Bel, diputat 
de Junts pel Sí i catedràtic 
d’Economia de la Universitat 
de Barcelona.
L’acte l’organitzava l’Assemblea 
Nacional Catalana d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia, dintre 
de la campanya #Fem Futur, 
amb la voluntat de combatre 
els arguments de la por de 
l’Estat espanyol i adreçada, 
sobre tot, a tots els demòcra-
tes del país, votants de partits 
no independentistes que son 
partidaris del dret a decidir i 
que encara no tenen clar què 

Representants del partit a 
l’Anoia van ser presents al 
Parlament de Catalunya en 
l’aprovació de la llei que veu 
néixer la nova vegueria. San-
ti Broch, president comarcal 
de PDECAT Anoia indicava 
que  “El passat dimecres es va 
viure al Parlament Català una 
data històrica, amb una vota-
ció que dóna el tret de sortida 
a un futur il·lusionant i que 
construirem tots plegats”.
La nova vegueria comporta 
una modificació en l’organit-
zació territorial que té a dia 
d’avui Catalunya, i inclourà 
les comarques de l’Alt i el Baix 
Penedès, el Garraf i pràctica-
ment tota l’Anoia. “Aquesta 
nova llei,-indica Santi Broch- 
suposarà un impuls socioeco-
nòmic a la zona, i beneficiarà 
a la realitat interna de l’Anoia”.

Dijous vinent a Vila-
franca, cimera d’alcal-
des i agents econòmics 
de la Vegueria Penedès

El proper dijous, 23 de febrer, 
a les 7 de la tarda, tindrà lloc 
a l’Auditori Vinseum de Vila-
franca un acte de celebració 
pública de l’assoliment de la 
Vegueria Penedès, i, alhora 
conèixer els detalls de les pro-
peres passes a seguir. A l’acte 
hi està convidada una àmplia 
representació de l’Anoia. 
L’acte transcorrerà amb tres 
debats, un primer de caràcter 
empresarial, amb presència 
de Blai Paco, president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, i 
un segon amb els alcaldes de 
les quatre capitals de les co-
marques de la vegueria, que 
hauran de respondre a les pre-
guntes sobre els beneficis més 
importants que pot reportar a 
les seves ciutats i comarques, i 
quines són les seves preferèn-
cies sobre la descentralització  
territorial dels serveis de la 
Generalitat. 
Finalment, un tercer debat in-
tentarà respondre si, com diu 
la llei, n’hi haurà prou en tres 
anys com a màxim per a des-
plegar tots els departaments 
de la Generalitat al Penedès, i 
si es pot contemplar la possi-
bilitat d’una cocapitalitat o ca-
pitalitat compartida entre més 
d’una ciutat. En aquest debat 
hi participaran els diputats del 
territori al Parlament, entre 
ells les igualadines Alba Ver-
gés i Maria Senserrich.

votaran al referèndum.
Els temes foren dos: com és 
vista i tractada Catalunya des 
d’Espanya, partint de les ex-
periències personals del Ger-
mà, com a diputat a Madrid i 
com assessor d’un ministeri i 
a partir, per altra banda, del 
seu coneixement sociològic i 
econòmic de les relacions Ca-
talunya – Espanya.
Destacaríem per una banda 
la claredat de l’explicació del 
xoc entre les dues visions de 
país, d’Espanya, per una part, 
un estat unitari, i per l’altra, 
Catalunya, que es veu a sí ma-
teixa com una nació diferent 
de l’espanyola. Sobretot el fet 
sorprenent que el fet diferen-
cial dels catalans es percebut 
més nítidament Espanya en-

dins que a Catalunya mateix.
Un segon tema de l’acte, a 
partir de preguntes del pú-
blic,  va ser com es preveu i 
prepara la transició cap a la 
República Catalana al Parla-
ment de Catalunya.

La gent va seguir amb gran 
interès l’explicació durant 
dues hores llargues. El tema, 
tal com es va presentar, va in-
teressar molt i el ponent do-
mina sobradament l’art de la 
comunicació.

El PP de l’Anoia, present al congrés nacional
REDACCIÓ / LA VEU 

R epresentant a la co-
marca de l’Anoia Pere 
Calbó, Joan Agra-

munt, Martí Llenas i Fran-
cesc Ibáñez van estar pre-
sents al Congrés Nacional a 
Madrid, on l’actual President 
va ser novament reelegit i 
ratificat amb el 95,65% dels 
vots del compromissaris. Un 
dels acords va ser la creació 
de la figura del Coordinador 
Nacional Fernando Martínez 
Maillo, adjunt a la Secretaria 
General Mª Dolores de Cos-
pedal, per tal de prioritzar les 

aportacions dels Vicesecreta-
ris i Secretaris d’àrea. 
De cara als propers mesos 
es portaran a terme els Con-
gressos Regionals i Provin-
cials abans de l’estiu. En la 
intervenció del President 
Mariano Rajoy va manifestar 
que confia en que aquesta si-
gui una legislatura que duri 
i tingui certa estabilitat mit-
jançant acords amb d’altres 
formacions polítiques, però 
va reclamar una entesa amb 
els PSOE per els grans acords 
d’Estat. Destacar la presència 
catalana en els nomenaments  
tant al Comitè Executiu Na-

cional com a la Junta Direc-
tiva  d’Alberto Fernández 
Díaz, Jorge Moragas, Angels 
Esteller,  Jorge Fernández 
Díaz, José Luis Ayllón, An-

“Un país en Comú” aterra demà a Igualada amb un 
taller per debatre el nou espai polític d’esquerres
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte dia 18 
de febrer a les 10 del 
matí (de 10 a 13h), 

a l’Espai Cívic Centre d’Igua-
lada, es durà a terme un taller 
obert a tothom per tal de de-
batre els documents bàsics del 
nou espai polític projectat per 
Guanyem Barcelona, Podem, 
ICV i EUiA.
Un País en Comú neix de la 
necessitat d’oferir als catalans i 
catalanes una proposta políti-
ca amb voluntat i capacitat de 
transformar aquest país. “Vi-
vim canvis profunds que mar-
quen un nou temps i exigeixen 
que fem un pas endavant, per 
teixir noves eines.” Així co-

mença el manifest que ha do-
nat el tret de sortida a aquest 
projecte. 
Un País en Comú recull les 
reivindicacions dels movi-
ments del 15M de 2011 i el 11S 
del 2012, on es va començar a 
construir una nova majoria 
social i que va tenir la gran 
virtut d’atreure moltes perso-
nes que es van involucrar en 
la demanda de més sobirania 
i més democràcia. 
Tota la informació està a 
l’abast de qui vulgui participar 
en el lloc web unpaisencomu.
cat que permet, a més de l’ac-
cés a aquesta informació, par-
ticipar fent aportacions als do-
cuments inicials i formar part 
d’aquesta nova iniciativa polí-

tica. És una proposta engres-
cadora que dona l’oportunitat 
de participar des del principi. 
A la Comarca de l’Anoia es 

pot fer aquest proper dissabte 
dia 18 de febrer a l’Espai Cívic 
Centre d’Igualada a les 10 del 
matí (de 10 a 13h).  

drea Levy, Alicia Sánchez 
Camacho, i la actual Ministra 
catalana de Sanitat, Igualtat 
i de Serveis Socials Dolors 
Montserrat Montserrat.



la desconfiança d’algunes 
persones cap a tot allò que 
no coneixen, hem enfocat 
aquesta acció com una gran 
plantada de llavors, unes 
llavors que aquest any sem-

brarem i que, amb el pas del 
temps, faran créixer uns ar-

Amb una plantada de 
llavors a Can Masar-
nau es vol simbolitzar 
una sembra d’elements 

positius contra 
el racisme, la supèrbia

 i la incultura

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls dissabtes, 4 i 11 de 
març, la Xarxa per la 
Inclusió d’Igualada, 

formada per diferents enti-
tats i serveis, proposa una 
iniciativa enfocada a plan-
tar cara a elements com el 
racisme, la intolerància, 
la supèrbia i l’egoisme i a 
estimular valors positius 
com la inclusió, la solidari-
tat, l’intercanvi, la cultura i 
l’aprenentatge. L’impulsen 
l’Oficina Tècnica d’Inclusió 
i Cohesió de l’Ajuntament i 
nombroses entitats i associa-
cions locals, com l’Associació 
Gitana de l’Anoia, el Centre 
Islàmic d’Igualada, el Club 

Social Aidar, la Fundació So-
ciocultural Atlas, Dones amb 
Empenta, el Grup d’Acollida 
Océano, Coopera’t, el Con-
sorci Sociosanitari d’Iguala-
da, l’Associació per a la Re-
habilitació del Malalt Mental 
de l’Anoia, El Centre d’Aten-
ció i Seguiment a les Addic-
cions, el Consorci Sanitari 
de l’Anoia, la Fundació Sani-
tària Sant Josep, el Casal del 
Passeig i el Casal del Barri 
Montserrat.
Tal i com ha explicat aquest 
8 de febrer la tinent d’alcalde 
d’Acció Social i Igualtat de 
l’Ajuntament, Carme Riera, 
seguint “aquesta voluntat de 
plantar cara a la intoleràn-
cia, en molts casos fruit de 

bres que representaran uns 
valors molt positius per a la 
nostra societat”.
Les dues jornades que for-
maran part de La Gran Plan-
tada estan obertes a la ciuta-
dania i, des del consistori i 
les entitats impulsores, s’ha 
fet aquest dimecres una crida 
a la participació. El dissabte, 
4 de març, a les 16h, es durà 
a terme una cercavila des de 
la Plaça de l’Ajuntament fins 
la Plaça Cal Font, sota el lema 
“Dona’m la mà, plantem una 
llavor”. Allà, els participants 
podran elaborar boles nen-
do dango, unes boles de fang 
amb llavors que, una setmana 
més tard, s’enterraran per tal 
que germinin. La segona jor-

nada de la iniciativa se cele-
brarà el dissabte, 11 de març, 
a les 11h, a l’inici del camí de 
Can Masarnau, a Les Comes. 
Hi haurà actuacions musicals, 
esmorzar per als assistents i 
es llançaran les boles nendo 
dango al terreny escollit per 
fer la plantada, en una mati-
nal que també vol ser oberta 
a tothom i el més participada 
possible.
Des de l’organització de La 
Gran Plantada s’ha volgut 
agrair també la col·laboració 
de les nombroses persones 
i voluntaris, associacions i 
equipament culturals, serveis 
municipals, establiments i co-
merços que ja s’han sumat a 
aquesta iniciativa.
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L ’Equip d’Atenció a la Ve-
llesa de l’Anoia (EAVA), 
coordinat pel Departa-

ment de Benestar Social i Aten-
ció a la Ciutadania del Consell 
Comarcal, juntament amb l’ 
Institut Català de la Salut, ha 
presentat el protocol d’actuació 
en casos de possibles situacions 
de maltractaments a les perso-
nes grans als diferents Equips 
d’Atenció Primària de Salut del 
territori, amb la implicació de 
vora 135 professionals de les 
àrees de  Capellades, Igualada, 
Piera-Hostalets, Rural, Santa 
Margarida de Montbui, Calaf i 
Vilanova del Camí.
El protocol s’inicia amb la sos-
pita de maltractament, que 
pot arribar des de la mateixa 
persona afectada, per algú del 
seu entorn o per altres profes-
sionals dels àmbits de la salut, 
del social o la seguretat, alguns 
dels quals han rebut formació 
específica per detectar aquestes 
situacions.
Amb la comunicació de la situ-
ació a serveis socials, sanitaris 
o de cossos seguretat, s’activa el 
protocol d’acollida i es contacta 
amb l’anomenat Equip de Refe-
rència. Aquest es compon del 
professional referent de salut i 
el professional social referent 
de la persona atesa que treba-
llen de forma coordinada en la 
seva atenció.
En cas de necessitat, l’Equip 
de Referència es coordina amb 
l’Equip d’Atenció a la Vellesa 

Igualada celebrarà al mes de març La Gran Plantada, 
una iniciativa per estimular la inclusió i la solidaritat

Amb una plantada de 
llavors a Can Masarnau 
es vol simbolitzar una 

sembra d’elements 
positius contra el 

racisme, la supèrbia i la 
incultura

de l’Anoia (EAVA), que ofereix 
assessorament, avaluació, in-
tervenció o tractament de la o 
les persones afectades per pos-
sibles maltractaments. 
L’Equip d’Atenció a la Vellesa de 
l’Anoia, nascut a finals de 2015, 
és un equip multidisciplinari es-
pecialitzat, creat exclusivament 
per atendre persones grans en 
situació de maltractaments. El 
formen una psicogeriatra, una 
treballadora social i advocat, 
principalment tot i que també 
pot comptar amb altres perfils 
professionals en funció de cada 
cas, com metges o psiquiatres.
L’EAVA va atendre l’any 2016 
un total de 122 persones, de les 
quals es van acabar detectant 
39 casos de maltractaments a 
persones grans. El 49% dels ca-
sos es van derivar des de serveis 
socials bàsics. En percentatges 
menors, es van derivar des d’al-
tres serveis assistencials.
La presentació oficial del do-
cument es realitzarà el primer 
trimestre d’enguany. En la 
seva elaboració han participat 
l’Ajuntament d’Igualada, l’Insti-
tut Català de la Salut, el Consell 
Comarcal, el Consorci Sanitari 
de l’Anoia, Creu Roja Anoia, 
el Departament de Benestar i 
Família, la Fundació Sanitària 
Sant Josep, la Fundació Con-
sorts Guasch, els Mossos d’es-
quadra, la Policia Local d’Igua-
lada, el SIE de la Catalunya 
Central i el servei de teleassis-
tència Tunstall-Televida.

Els diferents Equips d’Atenció Primària 
de Salut de l’Anoia coneixen el protocol 
d’actuació en casos de maltractament a 
persones grans



Càritas organitza una participada sessió 
per a fomentar el voluntariat social
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La sessió va estar conduïda per Jaume Casassas, responsable de formació de Càritas.

El grup igualadí 
Infinite Lego guanya el 
trofeu al millor 
comportament de 
robot a la FLL 
Barcelona EUSS

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dijous dia 9 de 
febrer Càritas Anoia 
Segarra va organitzar 

una xerrada taller de formació 
i reflexió sobre el voluntariat, 
oberta a totes les persones in-
teressades pel tema.
La sessió va estar conduïda 
pel formador Jaume Casassas, 
responsable  de l’Escola de for-
mació del Voluntariat de Càri-
tas Diocesana de Barcelona, i 
va comptar amb la presència 
d’una quarantena de persones.
En primer lloc el ponent va 
fer adonar als assistents que 
hi ha diferents tipus de volun-
tariat: internacional, cultural, 
mediambiental, comunitari, i 
social. També va explicitar les 
característiques de l’acció vo-
luntària, acció lliure i desinte-
ressada, de col·laboració amb 
altres, i que es fa en el marc 
d’una entitat o organització. 
En segon lloc va plantejar 
quines poden ser les moti-
vacions diverses per fer vo-
luntariat: afectives, professio-
nals, relacionals, d’activisme, 
ideològiques, solidàries, .... 
havent-hi darrera de totes la 
voluntat de canviar i millorar.
Després va parlar del perfil 
de les persones voluntàries, i 
es va fer referència a la defi-
nició de competència feta per 

Jacques Delors en el seu infor-
me “Educació: hi ha un tre-
sor amagat a dins”. En aquest 
informe es parla de quatre 
sabers, els coneixements, el 
saber fer, saber ser i saber 
conviure. I en referència al vo-
luntariat, Casassas va destacar 
que qui fa de voluntari ha de 
tenir els coneixements sobre la 
tasca que se l’hi encomana, ha 
de saber fer-la, s’ha de sentir 
bé, ha de ser responsable,  ha 
de saber situar-se davant els 
altres, ha de tenir empatia, i 
saber treballar en equip. 
El formador a més va afegir un 
altre component, que en po-

dríem dir les creences o el que 
dóna sentit a l’acció del volun-
tariat; es tracta  de la confiança 
que el canvi és possible, creure 
en els companys i en el projec-
te. En definitiva, és el que ens 
mou al compromís com a vo-
luntariat d’una entitat. 
Per acabar es va tractar de l’es-
pecificitat del voluntariat so-
cial, el voluntariat que aposta 
per treballar al costat d’altres 
persones. Aquest voluntariat 
transforma al qui el fa, no el 
deixa indiferent. Cal ser cons-
cient que acompanyem a les 
persones i que en moltes oca-
sions no podem solucionar el 

problema. Cal saber gestionar 
les emocions. En aquest punt 
es va evidenciar la necessi-
tat de reflexionar més sobre 
aquest aspecte.
La sessió, que es va desenvo-
lupar entre l’exposició del po-
nent i les dinàmiques partici-
patives proposades pel mateix, 
es va tancar amb la referència 
a l’origen de la paraula acom-
panyar “ A – companyar”,  
verb que prové de la paraula 
“company” que a l’hora ve de 
“comedere” i “panis”, compar-
tir el pa. Per tant acompanyar 
vol dir compartir la vida, com-
partir un tros de camí.

L’equip Infinite Lego de l’esco-
la de robòtica i programació 
Ments Creatives Tecnoanoia, 
d’Igualada, va guanyar el “Tro-
feu al Millor Comportament 
del Robot” en el  torneig FLL 
Barcelona EUSS, celebrat el 
diumenge 12 de febrer a Barce-
lona. Aquest torneig va reunir 
16 equips i és part de la com-
petició internacional de robò-
tica FIRST LEGO League per a 
nois i noies de 10 a 16 anys. Els 
Infinite Lego es van emportar 
el premi després d’aconseguir 
la màxima puntuació en les 
tres rondes del joc del robot. 
A l’octubre van començar a 
preparar-se per la competició. 
Amb la guia del seu entrena-
dor, el Marc Paré, han treballat 
per tal de construir i progra-
mar un robot capaç de realitzar 
el màxim nombre de proves de 
la competició, en un temps li-
mitat de 2 minuts i 30 segons. 
La competició també inclou 
la realització d’un projecte ci-
entífic, i l’equip va realitzar un 
projecte molt treballat sobre 
les causes de la disminució del 
nombre d’abelles al nostre en-
torn, i proposava una solució 
innovadora i creativa. 
A més del primer premi en 
el comportament del robot, 
l’equip va rebre el reconeixe-
ment especial per part del jurat 
pels valors mostrats durant la 
competició: el treball en equip, 
la inspiració i la cordialitat pro-
fessional amb els altres equips. 
Infinite Lego està format per 
nois de 8 a 12 anys, per tant, 
eren dels més joves de la com-
petició. Són: el Joan Paré, l’Ar-
nau Segura, el Raimon Coral, 
el Toni Guix, el Pau Ruiz i 
l’Arnau Cortijo, que provenen 
de diferents escoles de l’Ano-
ia: Acadèmia Igualada, Col·le-
gi Monalco, Col·legi Mestral i 
Escola Pia, d’Igualada; i Escola 
Les Flandes, de Piera. Ments 
Creatives Tecnoanoia vol agra-
ïr el suport rebut per part de les 
families dels nois, i, especial-
ment, al Bureau Vallée Anoia 
per la seva col·laboració. 

Àmplia mobilització a CaixaBank com 
a voluntaris en la “Setmana Social”
REDACCIÓ / LA VEU 

M és de 10.000 emple-
ats de CaixaBank i 
les seves filials, la 

Fundació Bancària ”la Caixa” 
i CriteriaCaixa s’han adherit a 
la Setmana Social, impulsada 
per CaixaBank, per conèixer 
de primera mà el treball que 
realitzen les entitats locals 
vinculades a l’Obra Social. 
La Setmana Social es fa aques-
ta setmana a tota Espanya. 
Durant nou dies, un de cada 
tres empleats de CaixaBank, la 
Fundació Bancària ”la Caixa” 
i CriteriaCaixa participen, de 
forma voluntària, en algunes 
de les més de 5.000 activitats 
que prop de 1.500 entitats so-
cials han posat a la seva dis-
posició en totes les províncies. 
A Catalunya s’han adherit un 
total de 5.404 empleats, que 
formaran part d’ alguna de 

les 1.929 activitats proposades 
per 578 entitats socials locals. 
Pel que fa a l’Anoia, són Ar-
tesanas de Corazo, Hermani-
tas de los Ancianos Desam-
parados, Creu Roja, Fundació 
Privada Arc de Sant Martí, 
Parroquia de Santa Maria de 
Piera, Ajuntament d’Iguala-
da, Associació Civico Cultural 
Inama, Ajuntament de Vila-
nova del Camí, Ajuntament 
d’Òdena, i Apinas.
El president de la Fundació 
Bancària “la Caixa”, Isidre 
Fainé, va explicar que “un 
voluntari és una persona que 
desitja ajudar amb totes les 
seves forces als qui més ho 
necessiten. I ho fa amb tena-
citat i constància, mogut per 
un motor essencial: l’amor 
pels altres. Una dedicació ge-
nerosa que no està lligada a 
l’obligació o al deure. Els més 
de 10.000 empleats que faran 

possible la Setmana Social 
compten amb tot el meu su-
port i admiració. El seu exem-
ple ens inspira per seguir en-
grandint el compromís social 
de l’entitat”.
De les 5.000 activitats propo-
sades a Espanya, destaquen 
les que tenen com a finali-
tat el suport a persones amb 
problemes de salut o amb 

discapacitat (35%); que con-
tribueixen a la lluita contra la 
pobresa (23%); activitats lú-
diques per a nens i persones 
grans (20%); contra l’exclusió 
social dels immigrants (10%); 
impuls a la cultura i educació 
(6%); foment de la inserció la-
boral (3%); i activitats relacio-
nades amb la ciència, el medi 
ambient i la recerca (3%).  



Així, el projecte Aude! a Montclar Mestral situa l’alumne com a 
centre de tot el procés educatiu i es vertebra en quatre eixos:

•  Lideratge ètic: on cada alumne és únic i valuós i ha de tenir la 
capacitat de dirigir la seva vida i ser un agent de canvi. 
•  Preparats per al canvi:  on l’alumne creix en autonomia i aprèn 
a pensar, a ser creatiu, a treballar amb eficiència i a cooperar 
amb els altres.
•  Competència global: on l’alumne desenvolupa les seves com-
petències dins un món global, aprenent a conviure i comunicar-se 
amb tothom i sempre amb una actitud oberta i positiva.
•  Compromís social:  on els alumnes arriben a ser ciutadans 
compromesos i solidaris amb la societat i la natura, i fomenten 
una gran sensibilitat vers les persones i realitats més vulnera-
bles.

Amb aquests quatre grans reptes, aquest centre d’Igualada vol 
moure a l’acció tota la seva comunitat educativa per educar per-
sones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents, 
preparats per contribuir a la millora del món on viuen.
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L ’escola està ubicada a la localitat de Jorba 
(Igualada) i ofereix una educació completa que 
permet desenvolupar les destreses i habilitats 

personals de cada alumne, l’adquisició de coneixements i 
l’excel·lència acadèmica, perquè siguin capaços d’afrontar 
amb èxit els seus reptes personals, socials i professionals.

Per a Montclar Mestral l’atenció personalitzada és un dels fac-
tors claus d’una educació de qualitat. Per aquest motiu, el seu 
professorat atén individualment cada família i fitxa conjunta-
ment uns objectius de millora per cada alumne, fent el segui-
ment personalitzat de la seva evolució.

Acompanyament a cada alumne i cada família
La família té un paper central en el seu projecte, per això hi 
dediquen un gran esforç a orientar-los en la seva tasca edu-
cadora. Existeixen diversos mitjans per dur a terme aquesta 
tasca compartida: entrevistes amb famílies, reunions trimes-
trals, sessions formatives, cursos d’orientació familiar, entre 
d’altres. 

Una educació completa, plurilingüe  i innovadora
A Montclar Mestral existeix un  plurilingüisme efectiu, tant en 
la comunicació a dins de l’aula com en moltes de les relacions 
ordinàries de l’escola: assignatures, converses, presentacions, 
lectures, audiovisuals... La importància de l’anglès és clau, fet 
que queda palès als excel·lents resultats a les proves de com-
petències bàsiques –on més del 90% dels alumnes de 6è EPRI 
i 4t d’ESO es situen al tram alt o mitjà alt-  i a la nota d’anglès 
a les PAU on el darrer any van obtenir un 8,13.  

• Des de petits: l’anglès s’inicia a Llar d’Infants i a les aules 
d’Educació Infantil amb el projecte Hooray
• Assignatures en anglès: a la Primària amb el projecte CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) l’anglès es de-
senvolupa amb assignatures en anglès com les Science, Ge-
ography...  
• Estades a l’estranger: L’escola disposa també de diversos 
programes d’immersió i estades a l’estranger
• Acreditacions internacionals: a Montlcar-Mestral es pre-
para l’alumnat per als exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes 
(EOI), Cambridge ESOL i Oxford. 

La formació continuada del professorat, el treball en equip, la 
introducció de noves metodologies didàctiques i la participa-
ció activa en la investigació dels avenços educatius són deter-
minants de l’estil propi d’aquest centre. Montclar Mestral ha 
integrat a les seves aules diversos projectes d’habilitats soci-
als i emocionals, intel·ligències múltiples, competència digi-
tal, emprenedoria, creativitat, aprenentatge cooperatiu... amb 
l’objectiu que els alumnes tinguin una participació més activa i 
assoleixin destreses de lideratge i treball en equip.

Aude! Mirant amb una nova il·lusió cap al futur de l’educació
Aude! és el nom del nou pla estratègic docent de Montclar Mes-
tral. En ell es defineixen les coordenades de la innovació a l’es-
cola tot afavorint la convivència dels fonaments de l’educació 
personalitzada i les metodologies didàctiques més avançades. 

Cada alumne i cada família, 
claus al projecte educatiu de l’escola 

Montclar Mestral



Alba Vergés: “Hem de buscar sinergies, prendre decisions, 
i deixar de dormir a la palla, perquè ens perjudica com a territori”
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“No crec que el tema 
de la capital, o de la 
cocapitalitat, sigui 

rellevant, perquè signi-
fica pensar en el model 
actual d’administració, 
i hem de canviar el xip”

La diputada Alba Vergés, a l’escala d’honor del Parlament de Catalunya.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Alba Vergés i Bosch 
(Igualada, 1978) viu la 
seva segona legislatura 

com a diputada al Parlament. 
La primera va ser en nom 
d’Esquerra Republicana, i ara 
sota les sigles de Junts pel Sí. 
És Llicenciada en Economia 
per la Universitat de Barcelo-
na i en Enginyeria Tècnica en 
Informàtica de Gestió per la 
Universitat Oberta de Catalu-
nya.
Actualment és presidenta de 
la Comissió de Salut del Par-
lament, però això no treu que 
cuidi al màxim les demandes 
del seu territori, l’Anoia, al 
costat de la seva companya  
igualadina Maria Senserrich. 
Vam compartir amb ella tota 
una jornada de plenari a la 
cambra catalana, just el dia en 
què el Parlament aprovava la 
Vegueria Penedès.

Què li suposa, a l’Anoia, la 
creació de la Vegueria Pene-
dès?
Li pot suposar noves opor-
tunitats, sens dubte. També, 
en certa manera, represen-
ta l’obertura definitiva cap al 
mar, però en cap cas signi-
fica el trencament de res ni 
amb res. En el seu moment 
els ajuntaments, el Consell 
Comarcal, van decidir apos-
tar pel Penedès, i això vol dir 
ser-hi des de l’inici, compartir 
el que se’n pugui esdevenir, i 
generar oportunitats.
Ja fa sis anys que es va apro-
var l’àmbit funcional del Pe-
nedès, però des de l’Anoia no 
s’ha aprofitat. No hi ha cap 
delegació territorial de la 
Generalitat, de fet, a cap lloc. 
Ara és el moment?
Ja fa temps que se’n parla, d’ai-
xò. Sobre el desplegament, té 
molt a veure amb la situació 
econòmica de la Generalitat, 
més que amb cap altra cosa. 
Els darrers dies se n’ha parlat 
molt, i existeix un acord per 
començar a fer el desplega-
ment d’una manera ordenada. 
Sempre hem dit que cal una 
administració el màxim de 
propera al ciutadà, i els àmbits 
i les vegueries ho fan possible.  
El futur passa per aquí.
És cert que hi un acord no 
escrit per repartir-se les de-
legacions, entre les quatre 
capitals de comarca? Quines 
creu que serien les més òpti-
mes per a l’Anoia?

No m’agrada massa, això de 
parlar de repartir. Tot el que 
és de cara al ciutadà, a nivell 
de tràmits, ha d’estar en cada 
comarca. Respecte als serveis 
interns de cada departament, 
té més sentit deixar-los en se-
gons quines comarques, però 
no quan es tracta d’allò més 
útil per al ciutadà. Parlo de 
tràmits, consultes, entrades 
de documents per registre... 
El ciutadà no s’ha de moure 
allí on algú ha decidit posar-hi 
una oficina, sinó a l’inrevés. 
Doncs seguint el mateix 
camí, no tindria sentit la po-
lèmica de l’Oficina Liquida-
dora a Igualada...
No hem perdut pas cap punt 
d’atenció al ciutadà, a Iguala-
da. Això és intocable. El des-
plegament de l’Agència Tribu-
tària Catalana és important, 
de quatre oficines passa a te-
nir-ne dinou. El que hi havia 
ara era una gestió subrogada 
a través de registradors de la 
propietat, de punts d’atenció, 

no d’oficines de l’Agència Tri-
butària. I això es continuarà 
tenint. No perdem cap servei.
Però Igualada no tindrà ofi-
cina de l’Agència Tributària.
No. El lloc on s’ubiquen les 
oficines s’ha decidit en fun-
ció geogràfica i en funció del 
nombre de tràmits que s’acos-
tumen a fer durant l’any... 
Però, insisteixo, és important 
recalcar que el mateix que 
poden fer avui els ciutadans a 
l’oficina d’Igualada ho podran 
continuar fent, exactament 
igual.
Per primera vegada, una co-
marca catalana tindrà dos 
àmbits territorials diferents. 
L’Anoia queda dividida en 
dues vegueries, perquè el 
nord prefereix continuar a la 
Catalunya Central. Hi ha ha-
gut debat intern en aquesta 
qüestió?
No crec que el millor sigui 
parlar de divisió, o de trosseja-
ment, com s’ha sentit a dir. Jo 
continuo essent una diputada 
que treballa per Veciana, per 
Pujalt, per Calaf o pels Prats 
de Rei. Allí tenen un debat 
sobre si volen o no crear una 
nova comarca, l’Alta Segarra. 
Ja tenen molts serveis man-
comunats i tenen tot el dret a 
decidir com i on volen estar... 
S’ha pres una decisió, i es trac-
ta de si volem o no aprofitar 
el Penedès per generar noves 

oportunitats. Jo sóc del pen-
sament que sí. L’Anoia i espe-
cialment Igualada és un ter-
ritori molt ben situat al país, 
i ben comunicat avui amb els 
quatre punts cardinals, i no ho 
hem aprofitat. Hem de buscar 
sinergies, prendre decisions, i 
deixar de dormir a la palla o 
pensar en divisions, perquè 
això ens perjudica com a ter-
ritori.
L’Alta Anoia ha de seguir el 
mateix procediment que el 
Moianès, i decidir el seu fu-
tur en un referèndum?
Com ells vulguin i com els 
convingui més. Han de cal-
cular si els surt més a compte  
tenir una comarca, o estar tots 
els municipis ben lligats en 
una mancomunitat de serveis 
molt potent. Ells decidiran.
Hi ha hagut un ampli con-
sens  parlamentari en l’apro-
vació del Penedès. Només 
PP i Ciutadans han votat en 
contra.
Ho valorem molt positiva-
ment. El respecte al territori, 
al Parlament, es veu i es viu. 
Les seves decisions, i les que 
impulsen i ens fan arribar, 
mereixen en general un res-
pecte molt gran. Ciutadans no 
entén res, i per això va votar 
en contra. No s’ha plantejat 
mai quin model de territorial 
vol. Respecte el PP, continua 
en la seva fase de recentralit-

zació i tornada al passat, quan 
en el seu moment, amb una 
diputada del territori, estava 
totalment a favor de la ve-
gueria Penedès... 
I quina hauria de ser la capi-
tal?
Crec que hem de ser molt 
oberts, en això. Cal que tot-
hom s’hi senti còmode i es 
pugui treballar conjuntament. 
Les quatre comarques són di-
ferents i la complementarietat 
ens ha de servir per créixer. 
No crec que el tema de la ca-
pital, o de la cocapitalitat, si-
gui rellevant, perquè signifi-
ca pensar en el model actual 
d’administració, i hem de can-
viar el xip.
Testimoni de primer ordre 
d’un moment polític especial 

“Ens devem a tots 
aquells i aquelles que 
van lluitar molt,  en 

alguns casos deixant-
hi la pell, perquè avui 
poguem tenir l’oportu-
nitat que tenim. I estic 
molt orgullosa perquè  

estem fent un procés de-
mocràtic, cívic, pacífic, 
amb una mobilització 
ciutadana exemplar”
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a Catalunya. Estan passant 
coses cada dia... Com es viu, 
això, en primera línia?
Em sento feliç i honorada de 
poder viure aquest moment. 
Ens devem a tots aquells i 
aquelles que van lluitar molt,  
en alguns casos deixant-hi la 
pell, per a que avui puguem 
tenir l’oportunitat que tenim. 
I estic molt orgullosa perquè 
estem fent un procés demo-
cràtic, cívic, pacífic, amb una 
mobilització ciutadana exem-
plar. Arribar a acords polítics 
amb gent tan diferent no és fà-
cil, però ho estem fent i conso-
lidem així el procés. Ara tenim 
una pantalla molt important, 
la del referèndum, i l’encaro 
amb moltes ganes. Aquesta és 
la campanya que sempre he 
volgut fer, la del referèndum 
pel sí.
Deveu estar plens de nervis, 
tots plegats...
No gaire, no creguis. Entenc 
que molta gent es pugui fer 
preguntes, tenir dubtes, però 
veig molt convenciment en el 
govern que ha de preparar-ho 
tot, i també en molta part de la 
societat, com s’ha vist en el ju-
dici del 9-N, que es mobilitza 
quan toca... I ara tocarà molt, 
segur. El que volem no depèn 
del govern. Depèn també del 

Parlament, de mi i de tu i del 
més enllà. Estic convençuda 
que ens en sortirem.
Com a diputada indepen-
dentista, t’has sentit vigila-
da?
Vigilada no, perquè no sóc jo 
qui té tots els ulls a sobre... 
Però, per exemple, a les xar-
xes socials a vegades es reben 
uns missatges que són molt 
xocants, certament. Però bé, 
quan un té un càrrec públic 
suposo que forma part del 
què hi ha. Jo igualment dormo 
molt tranquil·la.
Presideixes la comissió de 
Salut al Parlament. Quina 
petjada t’agradaria deixar el 
dia que te’n vagis?
Hi ha moltes coses. Crec que 
el dret a la salut és màgic, te-
nim un sistema universal que 
l’hem de defensar sempre, 
perquè els atacs perquè deixi 
de ser-ho, encara que només 
sigui parcialment, amb l’ex-
cusa de la sostenibilitat, sem-
pre hi són. Mai res del que 
es faci pot anar en detriment 
de la garantia del dret... A la 
comissió de Salut hem mo-
dificat normatives que penso 
són molt interessants, tot i 
que moltes vegades no surten 
als mitjans de comunicació. 
He ajudat a col·lectius que te-

“Intento tenir sempre el 
telèfon obert a tothom. 
Més enllà d’aquí jo no em 
plantejo res. Ja veurem”

Vergés, col.locant cartells electorals a les eleccions al Parlament del 2012.

nien problemes per accedir a 
aquest dret, per això hem fet 
un nou model de salut per a 
les persones transsexuals, ara 
estem en el debat de la llei de 
les associacions de persones 
consumidores de cànnabis, 
en sóc la ponent redactora. A 
voltes ens prenem el tema una 
mica en conya, però aquí hi 
ha un debat molt profund, de 
veure què preval més, si el dret 
a consumir en plena seguretat 
del què s’està prenent, o el dret 
a penalitzar...
Hi ha qui diu que la feina de 
diputat és relaxada, plena de 

“Ara tocarà molt, segur, 
de mobilitzar-se com 
a poble. El que volem 
no depèn del govern. 

Depèn també del Parla-
ment, de mi i de tu

 i del més enllà”

luxes, i això que veig un Par-
lament molt atapeït de gent. 
Com és el dia a dia?
No és ni relaxat ni ple de luxes, 
ni res de res. Més aviat dor-
mir poc, i donar molt temps 
de la teva vida. L’únic que no 
m’agrada és el que deixes de 
la teva vida personal, perquè 
és molt gran, el que hi deixes. 
Normalment no sóc mai per 
sopar a casa... Els dies festius 
són com dies laborables.... i la 
canalla creix molt ràpid. Ei, no 
em queixo, però m’agradaria 
poder fer el que faig sense que 
la penalització fos tan gran.
ERC viu un moment dolç a 
l’Anoia, amb moltes alcal-
dies, governant al Consell 
Comarcal, es va presentar a 
tots els municipis a les elec-
cions...
Esquerra està treballant molt a 
la comarca, en tots els pobles, 
per als seus veïns. Per això 
cada vegada més la gent ens 

veu capaços de poder gover-
nar els seus municipis i també 
el país. Som gent compromesa 
que pren decisions, i que vol 
arribar a acords amb els uns i 
els altres, i que els èxits siguin 
compartits. Esquerra és una 
eina per servir a la gent. Es 
tracta de fer-la servir bé.
La teva carrera política ha 
d’acabar al Parlament, o et 
veus provant sort a la teva 
ciutat?
Bé, el meu treball és ara al 
Parlament, i, dins del partit, 
formo part de l’executiva naci-
onal portant els temes de salut 
i benestar, que són dos àmbits 
prou importants. A Iguala-
da en sóc la presidenta local, 
hi estic molt implicada, però 
també amb la comarca, per-
què vaig a tots els municipis. 
Intento tenir sempre el telèfon 
obert per a tots els ajunta-
ments. Més enllà d’aquí jo no 
em plantejo res. Ja veurem.



L’Audiència Nacional proposa el processament 
dels germans Torrens del Grup Petromiralles 
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La Guàrdia Civil, quan va inspeccionar la seu de Petromiralles. Foto: EFE

Queixes veïnals per un 
contenidor de brossa a 
la plaça Sant Joan

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N ou capítol en la ca-
cera de la justícia 
espanyola contra 

Petromiralles. Aquesta set-
mana s’ha sabut -a través del 
diari madrileny ABC- que el 
jutge de l’Audiència Nacional 
Eloy Velasco ha dictat acte 
de transformació a procedi-
ment abreujat per a jutjar els 
germans Josep Maria i Pere 
Torrens Ferrer, propietaris del 
Grup Petromiralles, per “lide-
rar suposadament una trama 
de frau en l’IVA d’hidrocar-
burs que va deixar d’ingressar 
147 milions d’aquest impost 
a les arques públiques entre 
2011 i 2013, el que els perme-
tia vendre la gasolina un preu 
més baix que el dels seus com-
petidors”.
A més dels germans Torrens, 
el jutge madrileny també asse-
nyala 24 persones més, acusats 
de delictes “contra la Hisenda 
Pública, contra el mercat i de 
maquinació per alterar el preu 
de les coses (en la seva mo-
dalitat d’alteració del preu del 
petroli per defraudació), blan-
queig de capitals, organització 
criminal i falsificació de docu-
mentació mercantil”, i també a 
d’altres empreses que  suposa-
dament estarien relacionades 
amb la “trama”, entre elles Pe-
tromiralles SL, Petromiralles 

Veïns de la plaça de Sant Joan 
ens han fet arribar la seva quei-
xa per la ubicació d’un conte-
nidor de brossa en aquest in-
dret, que acostuma a estar ple 
a vessar, especialment els caps 
de setmana, la qual cosa afecta 
la imatge del lloc i als comer-
ciants de la zona. Els veïns no 
estan  contents amb el servei 
de recollida en aquest espai, 
de difícil accés pels camions 
grans, i han fet arribar, sem-
bla que sense èxit, les seves 
queixes a l’Ajuntament i fins 
i tot al Síndic de Greuges de 
Catalunya.

La Fundació Montblanc 
i la Residència Vilaseca 
col.laboren amb 
el projecte Ebale

Aquest mes de febrer un grup 
de voluntàries de la Funda-
ció Montblanc ha anat a la 
Residència Pare Vilaseca a 
realitzar manualitats amb els 
residents d’aquest centre ges-
tionat pel Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada. Les manu-
alitats es posaran a la venda i 
els fons recaptats es destinaran 
a EBALE, un projecte solidari 
de treball en xarxa dirigit a la 
col·laboració amb l’Hospital 
Monkole, a Kinshasha, Repú-
blica Democràtica del Congo. 
El projecte té com a objectiu 
assistir a dones i nens que vi-
uen en condicions d’extrema 
pobresa en aquest país africà 
on cada any moren 30.000 
dones i 20.000 nens durant 
el part. El projecte està diri-
git a la captació de fons i és 
promogut per La Fundació 
Montblanc, juntament amb 
el grup d’Amics de Monkole i 
l’ONG Onay.

3 SL i Petromiralles Group. A 
Josep Maria Torrens el jutge 
Velasco també li atribueix un 
presumpte delicte de tinença 
il.lícita d’armes.
Segons detallava el diari ABC 
citant la interlocutòria de l’Au-
diència Nacional, totes aques-
tes empreses haurien deixat 
d’ingressar d’IVA fins a 11,4 
milions d’euros per l’exerci-
ci 2011, 67.300.000 per el de 
2012 i 68,3 pel de 2013, el 
que fa un total de 147.100.000 
d’euros, quantitat que hauran 
de tornar diversos dels inves-
tigats en concepte de respon-
sabilitat civil.
La raó que va originar aques-
ta “trama”, segons consta a la 

interlocutòria, seria “l’obten-
ció d’una gran quantitat de 
beneficis dineraris i el subse-
güent aflorament en el mer-
cat lícit dels il·lícits fons que 
obtenia operant en el sector 
comercial de la distribució de 
productes petrolífers, contro-
lant la mateixa totes les eta-
pes de la distribució, des de 
la compra dels productes a 
operadors logístics nacionals 
i ‘brokers’ internacionals, fins 
a la seva distribució al detall 
en gasolineres “.
El jutge diu que, amb el sis-
tema que presumptament 
s’utilitzava, les empreses no 
declaraven IVA, i això els 
permetia “disposar de la mer-

caderia a un preu molt menor 
al normal del mercat, ja que 
compten amb no liquidar la 
part corresponent a aquest 
impost, un 18% fins a setem-
bre de 2012 i un 21% a partir 
de llavors”.
A més dels germans Torrens, 
el jutge Velasco creu, apunta 
el diari ABC, que aquests te-
nien el suport d’Eloi Vila Mo-
rós “com a director de control 
i de Gestió de la mercantil Pe-
tromiralles SL“. 
La família Torrens, en con-
versa amb La Veu de l’Anoia, 
ha declinat oferir declaraci-
ons sobre aquestes últimes 
notícies, seguint les indicaci-
ons dels seus serveis jurídics.

ERC envia a les llars igualadines el “pressupost 
alternatiu” on explica les seves propostes
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls republicans han en-
viat un díptic a les llars 
igualadines explicant 

el pressupost alternatiu als 
del govern municipal. Dema-
nen impostos més justos per a 
les famílies igualadines, crear 
ocupació de qualitat, ajudar 
a les PIMES i al comerç de la 
ciutat, beques pels joves i un 
nou POUM per crear un pro-
jecte de ciutat a 20 anys vista. 
La proposta d’ERC Igualada 
se centra en afrontar els prin-
cipals reptes de ; el primer és 
la necessitat de crear ocupa-
ció de qualitat, proposant una 
nova línia d’ajuts a la recerca 
i el desenvolupament per a 
les PIMES, a més d’un pla de 
simplificació de tràmits. El 
segon gran repte que els re-
publicans proposen és la re-

distribució dels recursos eco-
nòmics, amb impostos justos 
i progressius per ajudar a les 
famílies igualadines, és a dir, 
una fiscalitat progressiva, be-
ques als joves de la ciutat per 
ajudar a pagar el transport 
públic fins als seus centres 
educatius, lloguers socials i 
de promoció de l’habitatge. 
En tercer lloc, ERC destaca 
com a “imprescindible” la mi-
llora del sistema de recollida 
de deixalles i una necessària 
auditoria a l’empresa de nete-
ja viària davant “l’actual i evi-
dent ineficiència”. I finalment, 
la quarta pota del pressupost 
alternatiu dels republicans és 
l’elaboració d’un nou pla ur-
banístic (POUM) per a fer re-
alitat un projecte de ciutat a 
20 anys vista. 
Aquestes quatre propostes 
les poden trobar els ciuta-

dans explicades en un díptic 
informatiu que s’ha repartit 

per totes les llars d’Igualada, 
a més de poder-les consultar 
a la pàgina web www.ercigua-
lada.cat.
En el mateix díptic, els repu-
blicans també evidencien la 
les inversions i despeses que 
proposen el govern munici-
pal i les alternatives que ERC 
planteja, responent a les ne-
cessitats dels igualadins. 
En aquest sentit, Palau, Telec-
hea i Conill  reivindiquen “un 
pressupost més social” i que 
“afavoreixi la creació de llocs 
de treball de qualitat” assegu-
rant que “són possibles”, tal i 
com demostrem amb dades 
i treball en el nostre pressu-
post alternatiu”. Finalment 
ERC Igualada reclama que 
el govern afronti de manera 
urgent tots aquests reptes de 
ciutat per tal d’aprofitar l’im-
puls econòmic del país. 



La Fira de l’Ensenyament es farà dos dies i en cap 
de setmana, i comptarà amb l’ajuda d’assessors

La fira de l’ensenyament tornarà a ubicar-se a l’Escorxador.

El telèfon 112 
d’emergències 
va rebre l’any 
passat 15.600 trucades, 
un 3,2% més 
que el 2015

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper divendres, dia 
3, i el dissabte, 4 de 
març, Igualada acolli·

rà per sisè any consecutiu la 
Fira de l’Ensenyament, que 
tindrà lloc a l’edifici de l’antic 
Escorxador Municipal, al car·
rer Prat de la Riba. Divendres 
obrirà portes de 9:30 a 13:30h 
i el dissabte de 10h a 14h i de 
16 a 19h, amb l’entrada gra·
tuïta per a tots els assistents. 
Precisament, el fet d’obrir una 
segona jornada i en cap de set·
mana, és una de les principals 
novetats d’aquesta nova edi·
ció. 
Patrícia Illa, regidora d’En·
senyament i Joventut, ha ex·
plicat aquest dimecres que 
aquesta ampliació a dos dies 
obeeix a la voluntat d’oferir 
als joves una jornada de visi·
ta no lectiva i, alhora, de fer 
partícips les famílies i que hi 
puguin assistir també els pares 
que vulguin decidir conjunta·
ment el futur acadèmic i pro·
fessional dels seus fills. 
La fira comptarà amb la par·
ticipació d’un total de trenta 
universitats i escoles supe·
riors, tant públiques com pri·
vades, que exposaran la seva 
oferta formativa per a poder 
resoldre tots els dubtes refe·
rents als seus estudis. 
En un altre dels espais de la 
fira, participaran quinze col·
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Des de l’Anoia es van fer l’any 
2016 un total de 15.599 tru·
cades operatives al telèfon 
d’emergències 112, un 3,2% 
més que l’any 2015 (15.110 
trucades). 
Un terç d’aquestes trucades 
es van fer per demanar assis·
tència sanitària (5.124 el 2016 
i 4.776 trucades durant el 
2015); per motius de segure·
tat 3.872 (24,8%) mentre que 
van ser 4.050 trucades l’any 
anterior; 3.857 per motius de 
trànsit (24,7%) i el 2015 van 
ser 3.469; i per incendis 865 
trucades (5,5%) mentre que 
van ser 1.004 trucades el 2015.
D’aquestes trucades, un terç 
es van concentrar a la seva 
capital. Des d’Igualada es van 
fer 5.325 trucades al 112 l’any 
passat i 5.064 trucades l’any 
anterior. Des de Piera es van 
fer 1.704 trucades al telèfon 
d’emergències 112 durant el 
2016 (11%) i 1.699 trucades 
el 2015; i 947 trucades es van 
fer des de Vilanova del Camí 
(6,1%) mentre que el 2015 es 
van fer 964 trucades. 
El Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya CAT112 va aten·
dre l’any passat 2.556.405 tru·
cades, un 6,6% més respecte 
l’any anterior.

legis i instituts, exposant la 
seva oferta formativa d’ense·
nyaments professionals i artís·
tics reglats, cicles formatius de 
Grau Superior i de Grau Mitjà 
i Programes de Formació i in·
serció (PFIs). 
Una altra de les novetats des·
tacades d’aquesta edició serà 
una sala dedicada a la orienta·
ció, en què s’hi podran trobar 
els diferents cossos de segure·
tat pública, com ara els Mos·
sos d’Esquadra, els Bombers 
de la Generalitat i els Agents 

Rurals, que informaran sobre 
convocatòries, dates i proces·
sos i resoldran tots els dubtes 
que puguin tenir els joves que 
es plantegin accedir·hi. 
També hi haurà punts d’ori·
entació personalitzada, un 
estand de Garantia Juvenil i el 
Punt d’Informació Juvenil de 
l’equipament municipal La 
Kaserna que, en aquest cas, 
oferirà dades de tots els serveis 
d’interès per als estudiants, 
com ara habitatge, mobilitat 
o beques, de totes les possibi·

litats que existeixen per a es·
tudiar a l’estranger o de quines 
activitats de temps lliure es 
poden completar per comple·
mentar amb els estudis. 
A més, el matí de divendres i 
després de la bona acollida de 
l’any passat, també s’oferiran 
xerrades informatives per part 
de les universitats públiques i 
dels centres de formació pro·
fessional i artística d’Igualada. 
El dissabte s’hi afegiran altres 
xerrades d’orientació adreça·
des a les famílies.  

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (Bcn) Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com

Programació i codificació connectats 
a BMW AG en temps real

Diagnosi amb equipaments i sistemes 
informàtics originals BMW i Mini

Manteniment i revisions amb registre 
electrònic segons el Servei oficial de BMW

Tècnics especialistes en formació continuada

Control de campanyes tècniques



BUSCANT EL BIGFOOT

Augmenta la creació d’empreses i es redueixen les dissolucions 
Catalunya lidera la creació d’empreses

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

L’economia catalana creix un 3,5% el 2016, el registre + alt en 9 
anys, gràcies al dinamisme de la indústria (5,2%).

Fabricar en USA no aumentará los costes si ... robotiza 
procesos masivamente. (Lo que aumentará el paro en USA)

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

STEPHANIE MARKO  Directora de l’empresa stikets
@StephenieMarko

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

T inc una amiga que és biòloga. Quan estava 
a punt d’acabar la seva tesi doctoral a Alas-
ka, el ca-nal Discovery li va oferir una feina. 
Buscaven un expert investigador/a científic 

per viatjar per tot el món amb tres homes a la recerca 
del Bigfoot, un ésser que s’assimila al Yeti.

L’any passat, la meva amiga va venir a Barcelona per 
vacances, ja que ara com ara no s’ha vist el Bigfoot 
pel barri gòtic... Vaig preguntar-li què és el que més li 
agrada de la seva feina, ja que és força exòtica. Pensava 
que em diria que és el fet de viatjar al punts més per-
duts del món investigant i escoltant les històries de la 
gent. I em va dir que sí, que li agrada molt això, però 
em va explicar que sobretot està molt agraïda per les 
oportunitats que té de parlar amb joves, vagi on vagi. 
Com a dona científica, a la televisió, ha de presentar 
fets reals i sovint descartar les idees dels homes que té 
voltant. Amb això, trenca molts esquemes i té molts 

fans joves que la tenen com a  model.  Vaig voler saber 
què els explica i em va dir que sempre els diu: “Si ets 
el millor jugador d’escacs o de tennis o del que sigui 
del teu club, estàs al club equivocat”. Els recomana que 
surtin fora, que busquin gent de la que puguin apren-
dre, i que trobin reptes que esdevinguin oportunitats 
per millorar. Que aprenguin a pensar objectivament 
i críticament i a escoltar les idees dels altres per ser 
respectuosos amb les altres cultures. Perquè, com diu 
ella, si som el millor del nostre club i/o si ens envoltem 
de gent que només pensa com nosaltres, com podem 
aprendre més? Com podem tenir reptes? Com podem 
créixer? 
En definitiva, ella diu que no cal anar a buscar el Bigfo-
ot, però sí que hem de sortir de la nostra zona de con-
fort.  I això no només es vàlid per als joves, sinó que és 
encara mes vàlid per als adults.  Ens costa de sortir de 
les bombolles que ens hem creat i enfrontar-nos amb 
l’ansietat que ens suposen les terres desconegudes, les 
noves idees, els punts de vista diferents i, sobretot, els 
canvis. La paradoxa és que tenim por de sortir de la 
nostra zona de confort, però quan més ho fem, menys 
pors tenim. Perquè cada vegada que prenem el petit 
risc de fer una cosa nova, sabem més de nosaltres ma-
teixos i de les nostres capacitats i això ens ajuda a ges-
tionar millor els imprevistos que es presenten a la nos-
tra vida. Com més creixem, més podem ajudar créixer 
els que ens en-volten: la família, els equips de feina, la 
comunitat i la societat.   

CESC ALCARAZ  Economista, 
 soci- director FeedBackGround
@cescalcal

Hem de sortir de la nostra 
zona de confort.  I això 

no només és vàlid per als 
joves, sinó que és encara 
més vàlid per als adults.

CESC ALCARAZ JAUME DOMENECHSTEPHANIE MARKO
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S. MARKO J. DOMENECHC. ALCARAZ

DEL “FAX MANAGEMENT” AL 
“PERFORMANCE MANAGEMENT”

En el terreny de la gestió empresa-
rial, si més no al nostre país, s’està 
produint una evolució ràpida i im-
parable que, d’una forma exagera-

da, es pot representar de forma gràfica com 
un camí que va des dels orígens de la gestió 
directa i personal (ordre cara a cara, tru-
cada de telèfon, per fax (encara que sembli 
estrany, ho hem trobat en  alguna empresa) 
fins un model estructurat d’objectius, molt 
més autònom i creatiu como és la gestió per 
KPIs (Indicadors clau).

 

Aquest és un recorregut natural per a qual-
sevol empresa que pretengui seguir viva en 
el futur. No és casual que les grans empre-
ses multinacionals i corporacions, fa temps 
que estan treballant sota aquest criteri i jo 
diria que no els hi va malament. 

Segurament en el món de la gestió anem 
tard en molts aspectes, així que no cal in-
ventar-se res. Simplement cal aprendre, 
adaptar-se i avançar en els punts en que si-
gui possible.

El procés de Performance Management 
permet relacionar l’activitat diària d’una 
empresa amb els objectius de la mateixa, 
mitjançant un sistema de KPIs estratègics 
i  operatius ben definits i convenientment 
seguits amb la disciplina necessària.

Aquest tipus de sistemes dóna autonomia 
als empleats, els quals potencien la seva 
autoestima, augmentant el nivell de pro ac-
tivitat, millorant l’ambient de treball i per 
definició, la bona Performance de l’organit-
zació.

Fax o KPIs? Com estàs gestionant la teva 
companyia?   

El rendiment del deute és un indicador de la salut fi-
nancera dels estats o de les empreses. Un rendiment 
més alt en comparació amb el d’emissors semblants 
ens parla de la relativament baixa confiança que molts 
inversors tenen cap aquest emissor. Si es vol comprar 
bons d’un estat del que es creu que pot tenir dificultats 
per pagar els interessos compromesos o per tornar 
part del capital invertit, se li exigeix un tipus d’inte-
rès més alt.
El 31 de març de 2016, el rendiment del deute de la 
Generalitat, concretament el dels bons de venciment 
2020, va tocar el seu nivell màxim, el 4,79 %. En aquell 
moment, els bons espanyols de venciment semblant 
cotitzaven al 0,25 %. Aquell percentatge de rendibilitat 
mostrava la desconfiança que es produïa cap al deute 
català. Els mercats consideraven que la situació de ten-
sió entre l’Estat i la Generalitat posava en qüestió les 
línies de liquiditat estatals, bàsicament el FLA, i així ho 
indicava l’agència de qualificació creditícia Standard & 
Poor’s.
Tanmateix, d’aleshores ençà els rendiments dels bons 

de la Generalitat amb venciment 2020 s’han anat redu-
int i, de fet, han iniciat el 2017 al 2,51 %. La pregunta que 
ens hem de fer és a què es deu aquesta millora tan dràs-
tica del preu del deute català. La premsa especialitzada 
ho atribueix a una reducció del risc que percep el mercat 
a causa de les ofertes de diàleg que venen del Govern de 
l’Estat. Però, és ben bé així?   
 
Evolució dels rendiments del deute de la Generalitat

LA MILLORA DEL PREU DEL DEUTE
JAUME DOMÈNECH Economista.

Fax o KPIs? 
Com estàs gestionant 
la teva companyia?

El rendiment del 
deute és un indicador 
de la salut financera 

dels estats
 o de les empreses.
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L ’espai de debat i reflexió 
d’Igualada DdD (Di-
marts de Diàlegs) ja té a 

punt la sessió d’aquest mes de 
febrer, que es farà sota el títol: 
“Es pot acabar amb la pobresa 
energètica?”. Serà dimarts que 
ve 21 de febrer, a les 8 del ves-
pre, a la Sala de Socis de l’Ate-
neu Igualadí. Som a l’hivern 
i moltes famílies passen fred. 
Colpejades per la crisi, les 
dificultats per pagar la llum, 
l’aigua i el gas s’han acabat 
definint amb el nom de po-
bresa energètica. Són un grup 
nombrós i, a voltes, invisible. 
DdD vol conèixer quina és la 
situació, les seves causes i les 
seves conseqüències. També 
es vol saber quina és la realitat 
d’Igualada i què es fa al res-
pecte des de l’administració i 
des de les companyies submi-
nistradores. Alhora, Dimarts 
de Diàlegs vol analitzar quines 
alternatives energètiques han 
sorgit i conèixer quines res-
postes poden donar.
La introducció de l’acte ani-
rà a càrrec de la portaveu de 

l’Aliança Contra la Pobresa 
Energètica de Catalunya, Ma-
ria Campuzano. A través d’un 
diàleg-entrevista amb el coor-
dinador de DdD, Jordi Cua-
dras, Campuzano radiografia-
rà quina és la realitat del país 
respecte la pobresa energètica 
i com s’hi pot lluitar, a més de 
valorar les iniciatives que els 
moviments socials, l’adminis-
tració i les companyies estan 
realitzant.
Després s’acotarà el debat a 
nivell local amb diversos con-
vidats a la Fila 0 que explica-
ran en quina situació es troba 
la ciutat respecte la pobresa 
energètica. En aquest sen-
tit, s’ha convidat Montserrat 
Montrabeta (Cap dels Ser-
veis Socials de l’Ajuntament 
d’Igualada), Montserrat Roca 
(Presidenta de Càritas Anoia), 
Montse Solé (Responsable de 
clients d’Aigua de Rigat), Jau-
me Fons (Portaveu de Som 
Energia Anoia) i Pau Ortínez 
(Portaveu d’Aigua és Vida 
Anoia). També s’ha convidat a 
Endesa, tot i que encara no ha 
confirmat la seva participació 
a l’acte. El públic també podrà 

intervenir-hi, com en qualse-
vol sessió de DdD, ja que la 
seva paraula és fonamental, 
ja sigui aportant reflexions o 
preguntes.
Dimarts de Diàlegs és l’espai 
de debat i reflexió d’Igualada 
que acull l’Ateneu Igualadí des 
del mes de gener del 2014 i 
que ha rebut el Premi Ateneus 
2016 en l’àmbit de la comuni-
cació. DdD entén i promou el 
debat, el diàleg i la discussió 
com a eines per a fomentar el 
coneixement i el pensament 
crític a la ciutat. Es fa un di-

El combat contra la pobresa energètica serà el 
tema de debat del DdD de dimarts a l’Ateneu
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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

El passat 4 de febrer el Casal 
Popular d’Igualada El Foment 
va organitzar una jornada de 
recollida de signatures a fa-
vor de les persones refugiades. 
Durant tot el dia es van fer di-
ferents actes, com una actua-
ció de Jaume Barri amb taqui-
lla inversa, l’exposició “Dret a 
viure, refugiats sense refugi”, 
la projecció del documental 
“Just People”, i la xerrada a 
càrrec de voluntaris anoiencs 
i catalans, que han estat en 
camps de refugiats a Grècia, 
així com també d’un refugiat 
sirià que, entre d’altres, afor-
tunadament ja està vivint a 
Berga.
Dissabte passat, al Palau Sant 
Jordi de Barcelona, va tenir 
lloc el concert de la mateixa 
campanya Casa nostra, casa 
vostra.
Aquest dissabte 18 de febrer, 
cal anar a la Manifestació Vo-
lem Acollir a Barcelona. Hi 
hem de ser tots i totes per fer 
sentir que volem acollir. Re-
cordeu que, des del Casal Po-
pular d’Igualada El Foment, 
s’organitzen busos per anar-hi.
-Hora de sortida: a les 13h de 
l’estació d’autobusos.
-Preu: 5€
-La venda de tiquets és al ma-
teix Casal Popular d’Igualada 
el Foment, cada dia de 6 a 8 de 
la tarda. Teniu temps fins di-
mecres per apuntar-vos-hi.

Busos a la 
manifestació 
#volemacollir

marts al mes i sempre es posa 
a debat un tema relacionat 
amb Igualada. La web de la 
iniciativa és dimartsdedialegs.
cat, on es poden veure vídeos 
de resum de totes les sessions.

E l concurs de truites 
“El Dijous Llarder, 
Concurs de Truites!” 

que l’Associació de Boti-
guers de la Masuca organit-
za la setmana que ve ja té 
definit el jurat que decidirà 
els guanyadors. El jurat està 
format per quatre persones 
molt vinculades al Mercat de 

La introducció de l’acte 
anirà a càrrec de la 

portaveu de l’Aliança 
Contra la Pobresa 

Energètica de Catalun-
ya, Maria Campuzano

Presentat el jurat del concurs de
Truites del Mercat de la Masuca

la Masuca d’Igualada però 
d’àmbits molt diversos, fet 
que aporta punts de vista di-
ferenciats sobre la cuina de 
mercat.
El jurat estarà format pels 
cuiners Ricard Closa, de 
Cuina.Dom i habitual en els 
cursos de cuina que es fan 
al Mercat, i Joan Fontanella, 
cuiner del Bitok i membre 
de Associació Gastronòmica 
i Cultural Vadefoodies, l’en-
titat que va organitzar amb 
molt d’èxit la primera nit de 
tapes de la Masuca, el Va-
demercat. I també per dues 
persones molt vinculades al 
Mercat, com ho són la Carme 
Massanés, en representació 

de l’Ajuntament d’Igualada, 
i Francesc Marí, arquitecte i 
habitual del mercat munici-
pal d’Igualada.
El concurs de truites del pro-
per Dijous Llarder està obert 
a tot tipus de persones que 
vulguin posar a prova les 
seves dots culinàries i pre-
parar una truita de mercat. 
Les truites s’han de presentar 
el mateix Dijous Llarder, a 
l’aula de cuina del Mercat, en 
horari de matí de (11 a 13h) 
o bé de tarda (de 17 a 18h).
Un cop presentades, el jurat 
valorarà cada truita i farà 
l’entrega de premis a partir 
de les 19h.
Durant l’entrega de premis 

s’obriran les portes de l’aula 
de cuina per a qui ho vulgui 
pugui tastar les truites del 
concurs.
Recordem que hi ha tres pre-
mis en joc en diversos vals 
de descompte. El primer va-
lorat en 60€, el segon en 30€ 
i el tercer en 20€. En total, 
es repartiran 110€ en vals 
de compra, gentilesa de l’As-
sociació de Botiguers de la 
Masuca.
El concurs “El Dijous Llar-
der, Concurs de Truites!” és 
una iniciativa de l’Associació 
de Botiguers de la Masuca i 
té el suport del Departament 
de Comerç i Promoció de 
l’Ajuntament d’Igualada.

L     p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009
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Des de l’Oficina Jove de l’Anoia 
i dins del cicle de xerrades Edu-
quem en Família que ofereix la 
Diputació de Barcelona per a la 
informació, formació i orienta-
ció a les famílies per millorar la 
seva funció educativa, s’ha or-
ganitzat un taller vivencial: QUI 
T’ENTENGUI QUE ET COM-
PRI? Com ens comuniquem 
amb els nostres fills i filles? 
La finalitat del taller és la de 
contextualitzar la realitat dels 
joves d’avui, prendre conscièn-
cia de la realitat personal dels 
nostres fills i filles i potenciar les 
habilitats comunicatives prin-
cipals per a la millora afectiva i 
efectiva en la relació i l’acompa-
nyament. 
Durant el taller es duran a ter-
me diferents dinàmiques viven-
cials amb espais de reflexió per-
sonal i posades en comú, amb 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls últims mesos s’ha 
asfaltat l’espai, s’ha ar-
ranjat el seu entorn, s’hi 

ha posat il·luminació i s’han fet 
les adequacions d’accessibilitat 
necessàries
Igualada, 11 de febrer de 2017
Aquest dissabte, 11 de febrer, 
un cop enllestits els treballs 
d’urbanització que s’hi han de-
senvolupat els darrers mesos, 
l’Ajuntament d’Igualada ha po-
sat en funcionament l’aparca-
ment dels camps de futbol de 
Les Comes, que ofereix servei 
tant al terreny principal com 
als seus camps secundaris. L’es-
tacionament, un cop arranjat, 
ofereix espai per a 95 automò-
bils, 4 places reservades per 
persones amb mobilitat reduï-
da, 21 places per motocicletes 
i una plaça reservada als vehi-

Avui, documental 
sobre les alternati-
ves a la crisi ecolò-
gica, econòmica i 
política

Aquest divendres a les 19h. es 
projectarà a la Cooperativa de 
Consum Naturalment el docu-
mental “Demain”. 
La pel·lícula recorre per dife-
rents punts del món per buscar 
i presentar alternatives concre-
tes a la crisi ecològica, econò-
mica i política. El documental 
es divideix en 5 capítols on 
veurem alternatives reals i en 
marxa en matèries com l’agri-
cultura, la democràcia, l’econo-
mia i l’educació.
La projecció, que es realitzarà 
al local social de la cooperativa 
(Carrer Sant Ignasi 49) és gra-
tuïta i oberta a tothom. Després 
del documental, qui vulgui po-
drà sopar portant quelcom per 
compartir.

Dijous 23 
conferència sobre 
els orígens del 
Foment a càrrec 
d’Antoni Dalmau

El proper dijous 23, a dos 
quarts de vuit de la tarda, es 
durà a terme al Casal Popu-
lar d’Igualada la xerrada “Els 
orígens del Foment”, a càrrec 
de l’escriptor igualadí Antoni 
Dalmau. El 1888 es va fundar 
la Unió Recreativa Foment 
d’Igualada, entitat precurso-
ra de l’edifici que actualment 
acull el Casal Popular d’Igua-
lada. 
Dalmau oferirà un viatge al 
passat per conèixer els orí-
gens, els objectius inicials, 
els sectors socials que la van 
impulsar i com es va desen-
volupar en els primers de-
cennis de vida. L’acte es durà 
a terme al mateix Foment i és 
d’entrada gratuïta.

L’aparcament dels camps de futbol de Les Comes ofereix 
capacitat per 121 vehicles després de les obres de millora

cles d’emergències.
A l’acte hi han assistit l’alcal-
de, Marc Castells, la regidora 
d’Esports, Rosa Plassa, altres 
regidors del consistori i repre-
sentants dels clubs que habi-
tualment fan ús de la instal·la-
ció: el Club Futbol Igualada, la 
Unión Deportiva Montserrat, 
la Societat Esportiva Ateneu - 
Penya Blaugrana d’Igualada i 
l’Anoia Rugby Club.
Els treballs han consistit en 
l’homogeneïtzació del terreny 
i l’asfaltatge dels seus 2.600 m2 
de superfície, fins ara de terra i 
habitualment molt castigat pels 
efectes de la pluja i el trànsit de 
vehicles. Per això, s’han efec-
tuat les adequacions necessà-
ries per a garantir la correcta 
sortida d’aigües pluvials dels 
marges de l’entorn, que també 
s’han desbrossat. S’hi ha ins-
tal·lat, a més, nova il·lumina-

ció i es garanteix el trànsit dels 
vianants i la bona accessibilitat 
entre el pàrquing i les instal·la-
cions esportives amb noves es-
cales i rampes. S’ha creat, final-
ment, una rotonda de petites 
dimensions a la part superior 
de l’aparcament, a tocar dels 
camps de futbol secundaris, 
que ha de facilitar la fluïdesa 
del trànsit de vehicles a l’inte-
rior de l’espai.
El cost de l’actuació ha estat 
d’uns 215.000 euros i les obres, 
que es van iniciar el passat se-
tembre, s’han allargat més del 
previst perquè aquest hivern, 
amb les precipitacions i glaça-
des del mes de gener, no ha es-
tat possible dur a terme l’asfal-
tatge en el termini que s’havia 
previst. Des d’aquest dissabte, 
però, l’aparcament ja és plena-
ment operatiu.
Objectiu: Ciutat Europea de 
l’Esport 2019
Aquesta acció s’emmarca en el 
Pla Integral de Modernització 
dels Equipaments Esportius 
Municipals, que l’Ajuntament 
duu a terme actualment amb 
l’objectiu d’esdevenir Ciutat 
Europea de l’Esport l’any 2019, 
distinció atorgada per la Fede-
ració de Capitals i Ciutats Eu-
ropees de l’Esport (ACES Eu-
rope), d’acord amb la Comissió 
Europea. En l’apartat inversor 

Taller vivencial: “Qui t’entengui que et compri. 
Com ens comuniquem amb els nostres fills i filles?”

propostes concretes de canvi 
aplicables a la realitat familiar i 
educativa. 
El taller va dirigit a famílies amb 
fills i filles adolescents i tindrà 
una durada de dues hores. 
Es durà a terme al Consell Co-

marcal de l’Anoia el proper di-
jous 2 de març de 19h a 21h.  Cal 
inscripció prèvia. Per més infor-
mació podeu trucar a l’Oficina 
Jove de l’Anoia (93.805.15.85) 
o enviar un correu electrònic a 
anoia@oficinajove.cat.

d’aquesta candidatura, a ban-
da d’una profunda renovació 
i millora de les instal·lacions 
de Les Comes, s’està actuant a 
l’Estadi Atlètic i al complex del 
Molí Nou.
Aquest distintiu reconeix les 
polítiques esportives locals 
que contribueixen a millorar el 
nivell general de salut dels seus 
habitants, a través de la cultura 
de la salut, l’exercici i l’activitat 

física, la transmissió de valors 
com el joc net i l’enfortiment 
del sentiment de pertinença 
a la comunitat. Aquest reco-
neixement implica una major 
visibilitat internacional per les 
ciutats distingides, l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives amb 
altres municipis reconeguts i 
l’accés a diferents subvencions 
per projectes de la Unió Euro-
pea en l’àmbit esportiu.



al client aquest tipus de des-
peses.
La segona part de l’acte va 
anar a càrrec de Quim Car-
les, economista i especialis-
ta tributari de Grup Carles, 
que explicà als consumidors 
afectats quines són les mesu-
res que el ministeri ha esta-
blert amb l’objectiu d’aclarir, 
agilitzar i abaratir el proce-
diment de reclamació dels 
interessos pagats indeguda-
ment a les entitats de crèdit, i 
quina és la regulació, pel que 
fa al tractament fiscal, de les 
quantitats percebudes pels 
consumidors afectats.
La sessió finalitzà amb un 
animat debat en el qual els 
assistents van poder consul-
tar tots els seus dubtes, i amb 
la recomanació per part del 
bufet igualadí de la impor-
tància d’estudiar cada cas, 
i de ser curosos a l’hora de 
prendre decisions sobre els 
productes alternatius que 

REDACCIÓ / LA VEU 

Grup Carles Advocats 
va organitzar el pas-
sat dia 8 de febrer, al 

Museu Comarcal de l’Anoia, 
una sessió informativa adre-
çada a totes aquelles perso-
nes que tenen contractades 
hipoteques i, especialment, 
a aquelles que es veuen afec-
tades per clàusules sòl. La 
iniciativa del bufet igualadí 
va tenir una molt bona ac-
ceptació, donat que el públic 
assistent va tenir l’oportuni-
tat de conèixer, de primera 
mà, el dret que el Tribunal 
de Justícia de la Unió Euro-
pea els atorga, a recuperar la 
totalitat de les quanties abo-
nades a les entitats bancàries 
en concepte de clàusules sòl, 
com s’ha de procedir per a la 
reclamació d’aquesta devolu-
ció i quina serà la seva reper-
cussió fiscal. 

La sessió va començar amb 
la intervenció d’Eulàlia Clo-
sa Ballús, advocada de Grup 
Carles Advocats, que va fer 
una explicació molt entene-
dora dels aspectes més relle-
vants arran de la recent reso-
lució, per part de la justícia 
europea, de la nul·litat de les 
clàusules sòl contingudes en 
les hipoteques subjectes a 
interès variable, fent especi-
al èmfasi en la consideració 
d’abusivitat d’aquestes clàu-
sules i el conseqüent dret a 
reclamar les quanties abona-
des per aquest concepte.
Així mateix, Closa explicà 
al públic assistent la possi-
bilitat de reclamar part de 
la devolució de les despeses 
de formalització de les hipo-
teques (notaria, registres o 
impost d’actes jurídics docu-
mentats), davant la sentència 
del Tribunal Suprem que va 
considerar també abusives 
les clàusules que imposaven 

algunes entitats ofereixen 
als consumidors afectats en 
compensació de les quanties 
abonades indegudament.
Grup Carles Advocats rei-
tera, una vegada més, el 
seu compromís en la volun-
tat d’aportar coneixement 
a la comarca de l’Anoia, en 

aquesta ocasió amb l’or-
ganització d’un acte sobre 
un tema de màxima actu-
alitat, amb el qual el bufet 
igualadí ha pretès donar la 
informació necessària a les 
persones afectades perquè 
puguin fer valer el seu dret 
de reclamació.
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Nombrosa participació en la sessió informativa 
sobre la recuperació de les clàusules sòl organitzada 
per Grup Carles Advocats 

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

igualada20170123.indd   1 27/1/17   9:51



La pell d’Igualada 
llueix a la capital 
de la moda
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D el 7 al 9 de Febrer 
una representació 
d’empreses adobe-

res igualadines han exposat 
els seus productes a la fira 
de Première Vision Paris, 
fira internacional de re-
ferència en el sector de la 
moda que s’ha celebrat a la 
capital francesa.

FAGEPI edita la 8a 
edició de la guia 
comercial per poder 
resseguir en un mapa 
totes les botigues outlet 
d’Igualada

L’Agrupació Tèxtil Fagepi ha 
reeditat la guia comercial 
d’outlets i botigues de fàbrica 
d’Igualada, una guia de refe-
rència pels igualadins i com-
pradors forans que vénen a la 
ciutat a la recerca de produc-
tes de moda al millor preu. 
Editada en forma de mapa 
desplegable, la guia permet 
resseguir gairebé una vinte-
na de comerços i restaurants 
emblemàtics de la ciutat. A 
més de les dades pràctiques de 
cada botiga, com l’adreça i els 
horaris, la guia també recull 
les marques, les promocions i 
els descomptes que s’ofereixen 
en els diferents establiments.
Editada en el marc de la cam-
panya Igualada Moda, la guia 
comercial porta per títol “La 
millor moda al millor preu”, 
i l’ha impulsat Fagepi amb el 
suport de l’Ajuntament d’Igua-
lada i el Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de la Gene-
ralitat de Catalunya.
A partir d’aquesta setmana la 
guia ja es pot trobar en tots els 
punts de venda que han parti-
cipat en la campanya, al punt 
d’informació de l’Ajuntament 
d’Igualada i al mateix ajunta-
ment, al centre Ignova, al Con-
sell Comarcal de l’Anoia, a la 
Cambra de Comerç, a la UEA, 
al Museu de la Pell d’Igualada 
i comarcal de l’Anoia i a l’Ado-
beria Bella, a més de Fagepi, 
entre d’altres punts. A Barce-
lona també es podrà recollir 
a les instal·lacions del Clúster 
Modacc, i també se’n distri-
buiran en fires i esdeveni-
ments on participin Fagepi i el 
centre tecnològic Fitex o que 
se celebrin a la ciutat d’Iguala-
da. Els esdeveniments aniran 
acompanyats de promocions 
especials de descomptes.
A banda del suport físic, tam-
bé es pot obtenir en suport 
digital a la web www.igualada-
moda.com o consultar l’apli-
cació “Igualada Moda”.

Tot i que la festivitat dels 
Tres Tombs a Igualada 
ja ens comença a que-

dar una mica lluny, encara hi 
ha moltes localitats d’arreu de 
Catalunya que l’han de cele-
brar al llarg d’aquests propers 
mesos. 
El cap de setmana del 14 i 
15 de gener l’Antic Gremi de 
Traginers participà als Tres 
Tombs de Santa Coloma de 
Queralt i de Martorell, amb un 
carruatge particular i el carro 
de bombones, i dos de parti-
culars respectivament.
Seguidament ho féu a Espar-
reguera també amb el carro de 
bombones i quatre carruatges 
particulars, i també a la loca-
litat anoienca de la Llacuna 
amb un parell de carruatges 
particulars, en un dia en què 
el temps no acompanyà gaire.

Participació de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada a altres Tres Tombs

El passat diumenge 12 de fe-
brer l’Antic Gremi participà 
als Tres Tombs de Mataró, 
de moment la localitat més 
llunyana on s’ha partici-
pat fins ara. Es va fer acte 

Blanquers igualadins 
exposen a la fira Pre-
mière Vision de París

Première Vision és una gran 
fira que engloba els princi-
pals sectors complementa-

de presència a la capital del 
Maresme amb dos carruat-
ges particulars i també amb 
l’espectacular carro de fo-
gots, que cal dir que va ser 
aplaudit i tot.

EL proper diumenge 19 de 
febrer l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada participa-
rà als Tres Tombs de Terras-
sa i el dia 26 del mateix mes 
ho farà de nou a Constantí.

ris del món de la moda en 
termes d’oferta, know-how 
i serveis a París, la seva ca-
pital
mundial.
En aquesta edició de la fira 
s’han presentat les col·lecci-
ons de primavera-estiu 2018 
i en l’edició que es celebra-
rà del 19 al 21 Setembre del 
2017 es presentaran les col-
leccions d’hivern 2018.
Première Vision Paris és una 
de les fires internacionals 
de pell, accessoris i compo-
nents més importants del 
món, com ho demostren les 
seves xifres: 1.678 exposi-
tors de 47 països diferents i 
més de 55.000 visitants. La 
fira, reservada exclusiva-
ment a professionals, és un 
dels millors aparadors per 
als expositors i un punt de 
trobada d’empreses adobe-
res amb compradors, disse-
nyadors i investigadors de-
moda d’arreu.
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A gents de la Policia 
Nacional han des-
mantellat una plan-

tació de marihuana en una 
casa okupada situada en una 
urbanització de la Torre de 
Claramunt. L’energia necessà-
ria per alimentar la instal·lació 
l’agafaven fraudulentament de 
l’escomesa general. Un home 
ha estat investigat per delictes 
contra la salut pública, defrau-
dació de fluid elèctric i usur-
pació. El registre practicat ha 
permès la confiscació de 320 
plantes de cànnabis sativa, 
3,2 quilos de cabdells de ma-
rihuana, diverses substàncies 
anabolitzants i utillatge divers 
per mantenir la plantació.

Una casa dedicada a acollir 
una plantació
L’operació policial es va inici-
ar quan els agents van recollir 
informacions respecte a una 
casa okupada situada en una 
urbanització de la Torre de 
Claramunt on podria existir 
una plantació de marihuana. 
La investigació va permetre 
comprovar que l’energia elèc-
trica que abastia l’habitatge 
l’agafaven de forma fraudulen-
ta de l’escomesa general. En el 
registre a l’habitatge es va tro-
bar una plantació de 320 plan-
tes de marihuana i 3,2 quilos 
de cabdells emmagatzemats. 
La instal·lació estava deguda-
ment condicionada amb 18 
làmpades, transformadors, 
humidificadors i temporit-
zadors per obtenir el màxim 

Local de Piera van detenir el 
passat dia 9 de febrer, un home, 
de 42 anys, de nacionalitat de 
macedònia, com a presump-
te autor d’un delicte contra la 
salut pública i defraudació de 
fluid elèctric.
Els agents de la Policia Local de 
Piera van localitzar una fuita 
d’aigua de grans dimensions en 
un carrer de la urbanització de 
Can Claramunt. Quan van fer 
les corresponents comprova-
cions van sentir una forta olor 
a marihuana provinent d’una 
finca a l’interior de la qual hi 
havia una casa a quatre vents 
abandonada. A l’acostar-se a 
una de les finestres laterals van 
observar conductes d’extrac-
ció i que s’escoltava molt so-
roll d’aparells elèctrics. Davant 
d’aquests indicis van decidir 
avisar als Mossos d’Esquadra.
Un cop els agents al lloc, van 
poder constatar que efectiva-
ment hi havia una plantació 
de marihuana a l’interior de la 
casa. El responsable de la plan-
tació va quedar detingut per 
un delicte contra la salut pú-
blica. En l’escorcoll del local es 
van localitzar un total de 1543 
plantes en estat de creixement. 
Els agents van comprovar que 
les diferents estances estaven 
perfectament habilitades per 
realitzar cultius intensius, amb 
un sistema de ventilació, reg i 
enllumenat per facilitar el crei-
xement de les plantes.
El detingut, va passar el dia 11 
de febrer a disposició del jut-
jat d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada el qual en 
va decretar ingrés a presó.

Desmantellades dues plantacions de marihuana 
a la Torre de Claramunt i a Piera

rendiment en el menor temps 
possible, així com l’utillatge i 
productes químics, entre ells 
anabolitzants.
Un home ha estat investigat 
per delictes contra la salut pú-
blica, defraudació de corrent 

elèctric i usurpació.
Les investigacions han es-
tat realitzades per agents del 
Grup de Policia Judicial de la 
Comissaria Local d’Igualada 
i de la Brigada Provincial de 
Policia Judicial de Barcelona.

Ingrés a presó el detingut per 
cultivar marihuana a l’inte-
rior d’una casa a Can Clara-
munt
Agents de la Policia de la Ge-
neralitat – Mossos d’Esquadra 
amb col·laboració de la Policia 

Confiscades 320 plantes de cànnabis sativa, 3,2 quilos de cabdells de marihuana, substàncies anabolitzants 
i l’utillatge necessari per mantenir la plantació a la Torre i 1543 plantes en estat de creixement a Piera
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L ’Arxiu Fotogràfic Mu-
nicipal (AFM) de la 
Pobla de Claramunt ha 

rebut la donació de vuit foto-
grafies de l’antiga fàbrica de 
cal Patera, quan era colònia 
tèxtil de la família Font Gras. 
Les imatges daten d’entre els 
anys 1925 i 1935 i s’incorpo-
ren al fons fotogràfic pobla-
tà, que compta amb més de 
18.000 instantànies.
La cessió s’ha fet a través del 
Museu Arxiu de Vilassar de 
Dalt, que té un paper molt 
important en la preservació 
del fons de la família Font 
Gras, propietària de diferents 
indústries tèxtils repartides 
per tot Catalunya. Les foto-
grafies eren propietat de la 
família Sopeña Font-Gras.
La indústria de cal Patera 
estava situada al terme de la 
Torre de Claramunt, al costat 
de la fàbrica de cal Tort de la 
Pobla de Claramunt, i hi van 
treballar molts poblatans i 

poblatanes. Primer va ser una 
fàbrica tèxtil, que al finalitzar 
la Guerra Civil es va cremar i 
que després es va reconvertir 
en una indústria paperera.
Les imatges són d’una gran 

Cessió de fotografies de la fàbrica de cal 
Patera a l’Arxiu Fotogràfic Municipal

qualitat. N’hi ha dels telers i 
de l’exterior de l’edifici. Jun-
tament amb les fotografies hi 
ha unes postals i un petit lli-
bret que recull l’activitat que 
es feia.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt, a 

través del Cau Jove, ja té a punt 
l’oferta d’activitats d’hivern-pri-
mavera per al jovent del muni-
cipi. Tallers de diverses matèri-
es, sessions de cinema, xerrades 
o sortides són algunes de les 
propostes que s’inclouen en la 
programació.
Una de les primeres activitats 
que es farà serà aquest dijous 
16 de febrer i serà una xerrada 
sobre diversitat sexual, que tin-
drà lloc a 2/4 de 6 de la tarda al 
Cau Jove. La conferència anirà 
a càrrec de membres de l’asso-
ciació Dones amb Empenta i 
portarà per títol “Diversitat se-
xual: i a tu, qui t’agrada?”. A més 
d’aquesta xerrada se’n preveuen 
organitzar dues més: el mes de 
març es tractarà sobre l’orien-
tació acadèmica per a pares i 
mares i al maig es parlarà sobre 
veure món amb pocs diners.
L’oferta de tallers és molt ex-
tensa. Se’n faran de cuina, de 
manualitats, de maquillatge de 
fantasia i de bellesa. Els de cuina 
seran: el dijous 16 de febrer, cui-
na francesa (creps); el dijous 16 
de març, cuina mexicana (tor-
titas i guacamole); el dijous 6 
d’abril, cuina catalana (mones); 
el dijous 18 de maig, cuina cu-
bana (yuca frita i truita de plà-
tans); i dijous 15 de juny, cuina 
xinesa (arròs xinès fregit). Per a 
tots aquests tallers, excepte el de 
la mona, caldrà inscriure’s i tin-
dran un cost d’1 euro cada un. 
Pel que fa als tallers de manua-
litats, el dijous 9 i el divendres 

10 de març, se’n farà un de lle-
tres gegants de Scrapbooking; 
el dijous 20 i el divendres 21 
d’abril, un de porta auriculars; i 
el dijous 25 i el divendres 26 de 
maig, un per confeccionar una 
caixa màgica de llum. Caldrà 
inscriure’s prèviament i el preu 
de cada un dels tallers serà d’1 
euro.
El divendres 24 de febrer es 
farà un taller de maquillatge 
de fantasia que anirà a càrrec 
de la poblatana Maria Sànchez 
i serà gratuït. I per a la primera 
setmana de juny s’ha programat 
un  taller per pintar les ungles, 
que tindrà un preu de 2 euros. 
Tots els tallers es faran a partir 
de 2/4 de 6 de la tarda al local 
juvenil.
Els joves poblatans també po-
dran gaudir de sessions de 
cinema, que es faran el segon i 
el quart dissabte dels mesos de 
febrer, març, abril i maig. Els 
dimecres i els divendres, des de 
febrer fins a maig, es dissenyarà 
un espai Chill Out. El dissabte 
18 de març, amb motiu del 12è 
aniversari de l’equipament juve-
nil, es plantarà un arbre i s’ama-
garà una càpsula del temps.
Pel que a les excursions, el diu-
menge 14 de maig, s’anirà al Ti-
bidabo. També és previst anar 
a la gimcana d’humor amarillo 
a Sitges. La data, però, encara 
s’ha de concretar. I pel que fa 
als campionats, del 20 al 25 de 
febrer se’n farà un de tennis tau-
la; del 20 al 24 de març, un de 
SingStar i un de Fifa 17 Play 4, 
i del 10 al 13 d’abril, un de 3x3. 
Aquests torneigs es faran a par-
tir de 2/4 de 6 de la tarda al Cau 
Jove i seran gratuïts.

Ampli ventall d’activitats 
en la nova programació 
del Cau Jove

L’Associació per a l’Oci de la Gent Gran organitzarà, aquest 
diumenge, un ball de carnestoltes. L’activitat tindrà lloc a par-
tir de les 6 de la tarda a l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
El ball anirà a càrrec del músic Bartomeu i hi haurà premi 
per a les tres millors disfresses. Aquesta festa comptarà amb 
el suport de l’Ajuntament. Relacionat amb el carnestoltes, el 
divendres 24 de febrer, l’Associació Cultural Barrufet Roig 
organitzarà, com altres anys, la festa de carnaval. L’activitat 
tindrà lloc a partir de les 12 del nit a l’Ateneu Gumersind Bis-
bal i comptarà amb el suport de l’Ajuntament.
Per al dia següent, el dissabte 25 de febrer, la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament prepara la rua de carnestoltes amb 
l’animació del grup de batukada Sound DCK. La sortida es 
farà a les 5 de la tarda des de la plaça dels Països Catalans i 
finalitzarà a l’Ateneu Gumersind Bisbal, on hi haurà berenar 
per a tots els nens i nenes disfressats i discomòbil. 

Ball de carnestoltes de l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran
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Convocatòria de
Facultatiu/va especialista
en Anatomia Patològica

Consorci del Laboratori Intercomarcal
de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.

S’ofereix:
Incorporació a una empresa líder en el seu àmbit,

ubicada a la província de Barcelona, amb certi�cat de Qualitat
ISO. Contracte laboral amb jornada completa.

Candidats/es interessats/des:
Consulteu les bases i requeriments a http://www.cli.cat/Noticies.aspx

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb la llei 15/1999,
de protecció de dades de caràcter personal

Convocatòria de
Facultatiu/va especialista

en Hematologia i Hemoteràpia

Consorci del Laboratori Intercomarcal
de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf.

S’ofereix:
Incorporació a una empresa líder en el seu àmbit,

ubicada a la província de Barcelona, amb certi�cat de Qualitat
ISO. Contracte laboral amb jornada completa.

Candidats/es interessats/des:
Consulteu les bases i requeriments a http://www.cli.cat/Noticies.aspx

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb la llei 15/1999,
de protecció de dades de caràcter personal

LA POBLA DE C. / LA VEU 

E n el darrer ple els re-
gidors de CIU, van 
comunicar la decisió 

de limitar a 4 plens a l’any 
l’activitat política pública de 
la Pobla. Els grups de l’opo-
sició formats per Participa 
#volemunapoblamillor, Junts 
per la Pobla i ERC creiem que 
aquesta modificació dilueix el 
debat polític i limita la parti-
cipació no només dels grups 
municipals sinó també de la 
ciutadania.
Creiem que aquesta decisió 
respon al fet que en cada ple 
l’oposició ha fet públiques 
contínues errades i ha posat 
en evidència la mala gestió de 
l’actual equip de govern. Fa 
més de 25 anys que els plens 
ordinaris es fan cada 2 me-
sos i tot i que és legal reduir 
el nombre de sessions, cre-
iem que no es legítim, ja que 
la candidatura de CIU en les 
darreres eleccions va treure 
506 vots enfront els 583 vots 
dels grups que avui formem 
l’oposició, per tant podem 
dir que s’està limitant la par-

ticipació delegada de més del 
55% dels votants.
Al llarg dels darrers mesos, la 
convocatòria dels plens ordi-
naris ha estat envoltada d’er-
rors, desinformació, i falta de 
consens. Paradoxalment hem 
de dir que aquest canvi arriba 
just després que en el ple or-
dinari del mes de novembre 
tot el consistori per unani-
mitat aprovés la “l’ordenança 
reguladora de la transparèn-
cia i l’administració electrò-
nica de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt”, on en-
tre altres punts s’aprovava la 
promoció de la participació 
democràtica dels ciutadans 
en les polítiques municipals 
i la promoció de la seva par-
ticipació i garantir la trans-
parència de l’activitat i fun-
cionament de l’ajuntament, 
el rendiment de comptes i 
l’avaluació permanent de la 
gestió administrativa, quali-
tat, neutralitat, interoperabi-
litat i accessibilitat. 
Els grups a l’oposició fem po-
lítica a favor del nostre poble, 
treballant des del diàleg i el 
consens, proposant mocions, 

L’oposició de la Pobla convoca plens ciutadans per substituir els 
plens municipals que el govern ha reduït a la mínima expressió

millores, projectes, comissi-
ons de participació, etc
Malauradament aquest no 
és el primer “tic autoritari” 
del govern; creiem que amb 
aquesta decisió l’equip de go-
vern demostra que té por de 
l’oposició i de la ciutadania 

i que se senten qüestionats i 
fiscalitzats, i potser pensen 
que amb aquesta iniciati-
va l’oposició deixarà de fer 
la seva feina. S’equivoquen, 
poden limitar el número de 
plens però no podran limitar 
la nostra participació, conti-
nuarem traslladant les nostres 
propostes i preocupacions als 
carrers, i continuarem fent la 
nostra feina; buscarem noves 
maneres de compartir, deba-
tre i millorar el nostre poble. 
Per aquest motiu els grups de 

l’oposició de manera conjun-
ta us anunciem que al llarg 
del 2017 i fins que es torni a 
la normalitat de convocar un 
ple ordinari cada dos mesos, 
organitzarem dos plens ciu-
tadans a l’any on cada grup 
municipal podrà proposar 
diferents temes de discussió 
i aprovació de compromisos 
i un torn ampli d’intervenci-
ons dels poblatans i poblata-
nes, la primera convocatòria 
d’aquest ple ciutadà serà el di-
vendres 10 de març a les 19 h. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

A quest passat diumen-
ge hem seguit fent 
caminades molt inte-

ressants, aquest cop l’autocar 
ens duu als 40 caminaires fins 
a Sant Andreu de la Barca per 
fer un recorregut que ens ha de 
duu fins a Corbera de Llobre-
gat, camí del Pas de La Barca, 
amb un recorregut aproximat 
de 13 kilòmetres.
Es tracta d’una antiga via na-
tural de comunicació utilit-
zada des de molt antigament 
per transitar cap a la vall del 
riu Llobregat. El nom donat al 
camí, que ha perdurat fins ara, 
deriva de la barca que llogava 
el baró de Corbera per facilitar 
la travessia del riu a persones i 
vehicles de transport. Aquesta 
ruta surt documentada en un 
inventari de camins de l’any 
1855 i sembla que ja era utilit-
zada en l’època romana i abans 
fins i tot.
El que trobem només comen-
çar és el Pou de Glaç de Cor-
bera. El camí passa per llocs 

naturals diversos seguint molt 
a prop el curs de la riera de 
Corbera, fent travessa sobre la 
riera i gaudint dels diferents 
Gorbs que trobem i que ens 
fan parar inevitablement per 
gaudir de les caigudes d’aigua 
transparent , fer innumerables 
fotos, la pluja dels darrers dies 
donen un aspecte immillorable 
i fantàstic al bosc, la majoria 
comentem el fet de que, tant 
a prop de Barcelona i la tran-
quil·litat i preciositat del nostre 
entorn, poc transitat i fugint de 
les urbanitzacions. Arribem al 
mirador des de on tenim molt 
bones vistes de l’Aqüeducte del 
Torrent de Mas d’en Puig. 
Continuem  la nostra travessa, 
al peu del camí trobem la font 
del Corró o font del Pi de Can 
Deu, documentada en l’inven-
tari del patrimoni cultural i na-
tural redactat per Helena Gar-
cia i editat per l’Ajuntament de 
Corbera el juliol de 2005.
Continuem la marxa, poc des-
prés trobem Can Baiona. Fem 
una petita parada, es tracta 
d’una masia de dues plan-

tes dels segles XVI-XVII, que 
conserva l’estructura original 
en l’edifici principal, constru-
ït amb la característica pedra 
vermella de la zona. Curiosa-
ment cal indicar que durant 
quatre segles membres de la 
família Xancó s’han succeït 
per fer de masovers. Contrà-
riament la finca ha passat per 
diversos propietaris.
Sense deixar de gaudir d’aquest 
bonic paisatge arribem al lloc 
on es representa pels voltants 
de Nadal el Pessebre Vivent. El 
primer que es fa a Catalunya 
des de l’any 1962, en l’entorn 
natural de la Penya del Corb, 
i gràcies a la col·laboració vo-
luntària de tot el poble.
Agraïm aquesta bonica sortida 
les nostres vocals Julio Abad, 
Josep Balada, Marcel-lina Gra-
dos i Francesca Cullerés.
La propera sortida serà el  dia  
26 de febrer, anirem a la Riera 
de Carme (Anoia),  sortim de 
Vilanova amb cotxes a les 8h. i 
tornem a les 13h. El lloc de sor-
tida és l’habitual que fem servir 
per les excursions amb autocar. 

La Colla excursionista de Vilanova, 
al Pas de la Barca



El campió del món de Fòrmula 1, Lewis Hamilton, 
roda un anunci de L’Oreal a Capellades i el Parcmotor
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l pilot britànic Lewis 
Hamilton s’ha deixat 
veure aquesta setmana 

per l’Anoia. Concretament, 
va ser dimarts. Va aterrar a 
l’aeroport del Prat a bord del 
seu jet privat i es va dirigir a la 
comarca de l’Anoia per filmar 
un anunci de L’Oréal Men Ex·
pert. El rodatge va començar a 
l’entorn del circuit Parcmotor 
de Castellolí, on vam veure 
un Hamilton cobert de fang 
simulant un entrenament mi·
litar.
A la tarda, l’equip de filmació 
es va dirigir a l’antiga fàbrica 
Cal Guasch de Capellades per 
les escenes d’interior, en què 
el tricampió del món de F1 
va lluir múscul al gimnàs, tal 
com ha quedat constància en 
les xarxes socials. No en va, la 
força física és l’eix central de 
la campanya #beinvincible de 
L’Oréal.
Aquest dimecres, abans de 
tornar al set de rodatge al Fò·
rum de Barcelona, el pilot de 
Mercedes s’ha deixat veure al 
Passeig de Colom, a Barcelo·
na, practicant running.  A dalt, imatges de l’spot publicitari rodat en un camp fangós de Parcmotor. A sota, a l’interior de Guasch, a Capellades.

Els joves de Vilanova del 
Camí podran visitar a partir 
de demà, 9 de febrer, i fins al 
23 d’aquest mes, l’exposició 
itinerant de la Diputació de 
Barcelona “El tabac al desco·
bert”, que té com a objectiu 
la prevenció del tabaquisme.
L’exposició, que s’ha instal·

lat a l’IES Pla de les Moreres, 
va adreçada a nois i noies 
de primer cicle d’ESO, d’en·
tre 12 i 14 anys, edat en què 
molts n’inicien el consum, i 
a aquells d’edats immediata·
ment anteriors al moment de 
màxim risc. Dades recents 
informen que l’edat mitjana 

d’inici del consum de tabac 
és als 13,5 anys.
El propòsit d’aquesta inici·
ativa és evitar, o si més no 
ajornar, l’experimentació 
amb el tabac. Es pretén ge·
nerar actituds contràries al 
consum de tabac i refermar 
la posició dels joves que no 

Vilanova del Camí posa els riscos del tabac “al descobert”
hagin fumat mai.
La mostra consta de 10 pla·
fons de temàtiques diverses, 
que es complementen amb 
una guia de dinamització per 
al professional que acompa·
nya els joves durant la visita. 
Aquesta guia proporciona 
contingut teòric que es pot 

aportar als alumnes abans de 
la visita, informació addicio·
nal sobre les diferents àrees 
temàtiques i suggeriments 
per conduir un debat amb 
l’alumnat a partir de l’expo·
sició.
Acabat el recorregut, els as·
sistents poden participar en 
el joc “I tu què en saps? Juga i 
descobreix·ho”, on hauran de 
decidir si l’enunciat que se’ls 
proposa és veritat o menti·
da. La mostra també disposa 
d’una pàgina web des d’on es 
pot descarregar material ela·
borat per ajudar a generar de·
bat entre els alumnes.

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2

Inclou: 
-Calefacció

-Neteja 
-Wi�

Disposa:
-Llum Natural

-WC
-Sostres alts

No cal fer obres ni instal·lacions
Ideal per: consultes, o�cines, estudi...

Preu mensual lloguer 300€ (negociables)

Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803

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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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

P romoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí ha 

iniciat el programa formatiu 
per aquest any 2017. Durant 
tot l’any hi ha programades 10 
activitats formatives destina-
des a persones emprenedores 
i empreses.
El curs “Fem una base de da-
des de clients Excel” ha do-
nat el tret de sortida, aquest 
dilluns, a la programació or-
ganitzada per Promoció Eco-
nòmica, amb el suport de la 
Diputació de  Barcelona i la 
Generalitzat de Catalunya 
dins el programa Catalunya 
Emprèn amb el finançament 
del Fons Social Europeu. 
20 alumnes aprendran a de-
finir els indicadors rellevants 
d’una cartera de clients en 
relació al negoci. També ob-
tindran una eina amb cost 

mínim per gestionar una base 
de dades de clients i una base 
de coneixement com a pri-
mer pas abans d’invertit en 
un CRM comercial. S’ofereix 
un recorregut que comença 
en la definició del que volem 
obtenir d’una base de dades 
dels nostres clients, passant 
per com afrontar el disseny 
dels camps que necessitem, 
com traslladar-los a una eina 
genèrica com és Microsoft Ex-

Promoció Econòmica inicia els cursos 
per a persones emprenedores i empreses

cel i acabar sabent com treure 
resultats útils per al negoci en 
forma de taules o gràfics.
“Fem una base de dades de 
clients amb Excel” està impar-
tit per Lluís Solé Ventura ex-
pert en Màrqueting Estratègic 
i Customer Intelligence i diri-
git a emprenedors/es i petites 
empreses sense departament 
de màrqueting i/o sense capa-
citat d’invertir en un software 
CRM.

Esports de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí està aquests 
dies promocionant la Cursa 
Popular que es celebrarà el 
proper 19 de març. Consci-
ents que les xarxes socials són 
cada vegada més importants 
en la promoció i divulgació 
d’esdeveniments com aquests, 
el Servei d’Esports ha deci-
dit implementar altres xarxes 
com Instagram que els apro-
pa al públic més jove. I amb 
aquest mateix propòsit, arri-

bar als joves, és que li han do-
nat al logo un toc més dinàmic 
i modern.
El logotip és molt similar al 
que utilitzaven fins ara amb la 
silueta de dos corredors arri-
bant a meta i amb els braços 
oberts. Ara li han afegit les 
inicials de les paraules Esports 
Vilanova, en minúscula, i amb 
un disseny que imita una espi-
ral; la intenció, com ens expli-
quen des d’Esports era donar 
més moviment a la imatge.  

Esports Vilanova 
modernitza el seu logo

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’alumnat de 2n de pri-
mària de l’Escola Marta 
Mata de Vilanova del 

Camí i de nou escoles d’Igua-
lada han participat novament 
de la Unitat Didàctica Inter-
disciplinària (UDI) una acti-
vitat pedagògica i artística que 
culmina avui amb una audició 
a Can Papasseit. 
L’activitat, explica el coordina-
dor de la UDI, Joan Vila, s’en-
tén interdisciplinària perquè 
combina diferents matèries, 
especialment música i plàsti-
ca. Alguns anys, la part mu-
sical és cantada i d’altres, com 
és el cas de la sessió d’enguany, 
treballa la part d’expressió cor-
poral i el moviment.
Aquesta experiència pedagò-
gica l’organitza l’Ajuntament 
d’Igualada amb la col·labora-
ció de l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada, l’Escola 
d’Art Gaspar Camps i amb el 
suport de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí des de fa 14 
anys.
Durant aquests temps, el pro-
jecte s’ha anat millorant, tot i 
que la idea bàsica, que és bar-
rejar diferents disciplines, s’ha 
mantingut des dels inicis, as-

segura Joan Vila,coordinador 
de la UDI. 
La UDI s’adreça a l’alumnat de 
segon de primària i als seus 
professors de música i plàstica 
que troben en aquesta activi-
tat una oportunitat per seguir 
formant-se i per compartir ex-
periències. També afavoreix, 
diu Vila, les relacions entre 
nens i nenes de diferents cen-
tres. 
Tot i que la posada en escena 

es porta a terme en el decurs 
d’una matinal, el treball de 
fons es desenvolupa durant 
mesos, tant a l’aula com fora, 
perquè els professors de músi-
ca i plàstica reben una forma-
ció específica per dur a terme 
l’activitat. És una iniciativa 
interessant, explica Joan Vila, 
perquè els nens i nenes treba-
llen aspectes emocionals i vi-
vencials d’una manera espon-
tània i potenciant al màxim la 

La UDI convida l’alumnat de 10 escoles a experimentar 
amb la música i la plàstica a Vilanova del Camí

seva creativitat. 
Sota el títol “Un viatge ple 
d’emocions” la UDI convida 
la quitxalla a identificar i a ex-
pressar les emocions que ex-
perimenten en cada moment. 
En aquest sentit ha estat molt 
interessant, explica Vila, la 
sessió que Kike Cuadros, ac-
tor, ballarí, músic i professor 
ha fet amb l’alumnat. Un taller 
d’expressió, moviment i per-
cussió corporal a partir dels 

quatre elements bàsics com 
l’aire, l’aigua, el foc i la terra i 
els diferents estats en els que 
els podem trobar. 
Els nens i nenes han treballat 
a l’aula el tema de l’expressió 
i la percussió corporal i han 
realitzat una coreografia a 
partir de ritmes que han anat 
creant utilitzant els noms dels 
nens i nenes de la classe. Avui, 
cada escola ha presentat la 
seva coreografia a la resta dels 
companys. 
El segon taller del què han po-
gut gaudir els nens i nenes s’ha 
centrat en les arts plàstiques i 
ha estat dirigit per la professo-
ra de Belles Arts, i professora 
de l’Escola Gaspar Camps, Pa-
trícia Picón. L’alumnat ha con-
feccionat uns tòtems a partir 
de caixes que han decorat se-
guint un model de treball co-
operatiu, després han après a 
fer tampons amb els que han 
estampat les samarretes que 
lluiran durant l’espectacle i 
també han participat en un ta-
ller de maquillatge.  
L’audició de la UDI ha comp-
tat novament amb la col·labo-
ració del Gremi de Flequers 
de l’Anoia que ha obsequiat 
els alumnes amb les coques de 
l’esmorzar. 



MONTBUI / LA VEU 

L a Biblioteca Mont-Àgo-
ra va rebre durant el 
2016 42.006 visites de 

persones que han utilitzat els 
seus serveis, un 22% més que 
l’any passat, i xifra que su-
posa 157 visitants diaris. Les 
noves instal·lacions i els nous 
serveis, estrenats farà dos 
anys, han contribuït a aquest 
alt nivell d’ús, tant d’usuaris 
montbuiencs com d’usuaris 
de poblacions veïnes. Du-
rant el 2016 s’han inscrit 222 
persones noves i s’han fet 47 
visites escolars amb la parti-
cipació de 1.421 alumnes dels 
diferents centres educatius del 
municipi.
La Biblioteca, que ara disposa 
de molt espai, ha organitzat 
un total de 87 activitats per 
fomentar la lectura, entre elles 
clubs de lectura adreçats a di-
ferents sectors de públic, ta-
llers, presentacions de llibres, 
hores del conte, exposicions, 

etc., amb un notable èxit de 
participació, en total més de 
1.800 assistents.
Pel que fa al servei de prés-
tec, cal recordar que és l’única 
biblioteca de la comarca que 
disposa del sistema innovador 
RFID, que es refereix al siste-
ma d’auto préstec que funcio-
na amb radiofreqüència. Du-
rant el 2016 aquest servei ha 
augmentat considerablement, 
un 13% més que l’any ante-
rior. S’han prestat un total de 
25.028 documents, dels quals 
un 66% corresponen a llibres i 
un 19% a audiovisuals. També 
s’han descarregat 109 llibres 
electrònics gràcies al préstec 
gratuït de la plataforma ebi-
blio Catalunya. La mitjana de 
préstecs mensuals s’ha situat 
per damunt dels 2.000 docu-
ments, arribant a 2.700 prés-
tecs el mes de novembre, el 
més actiu en l’ús.
El servei d’Internet i accés al 
Wi-Fi mantenen el mateix ús 
que el 2015, però es detecta 

Més de 42.000 visites a la 
biblioteca Mont-Àgora 
durant el 2016 

que les connexions al Wi-Fi 
es van incrementant en de-
triment de les consultes als 
ordinadors de la biblioteca, ja 
que és molt habitual que els 
estudiants utilitzen els seus 
portàtils, tauletes o dispositius 
mòbils pel seu estudi.
La seva col·lecció documen-
tal també s’ha incrementat al 
llarg de l’any amb l’ingrés de 

1.421 documents nous, dels 
quals un 76% són llibres, un 
17% són pel·lícules i la resta 
altres documents en diferents 
formats.
Durant l’any, l’edifici on s’ubi-
ca la biblioteca, projectat per 
l’arquitecte Pere Puig, ha estat 
protagonista amb motiu de les 
diferents mencions rebudes. 
A l’abril una menció especial 

dels premis americans d’Arc-
hitizerA+Awards en la cate-
goria d’edificis institucionals, 
governamentals i municipals 
i, al novembre, va quedar fina-
lista dels premis WAF (World 
Architecture Festival) celebrat 
a Berlin. En aquesta ocasió va 
ser reconegut a la categoria 
de construccions d’edificis en 
l’àmbit cultural.

MONTBUI / LA VEU 

U na vintena de joves 
montbuiencs estan 
realitzant un taller 

de soldadura i mecatrònica, 
que pretén la realtzació d’ob-
jectes a través del ferro, i que 
s’emmarca dins el programa 
de Noves Oportunitats per a 
Joves. Els joves donaran vida 
a un arbre mecànic, dins 
d’un programa de desenvo-
lupament personal i laboral, 
amb la col·laboració del cre-
ador d’animals mecanitzats 
Raül Martínez, de Ferroluar. 
Realitzaran un arbre mecà-
nic, a través del disseny i la 
creació de peces amb ferro 
i sensors de moviment. Els 
participants en aquest pro-
jecte són joves de Montbui 
d’entre 16 i 24 anys que no 
treballen i que han abando-
nat els estudis; formen part 
d’un programa impulsat per 
AMPANS en col·laboració 
amb la Fundació Intermèdia 
i finançat pel SOC i el Fons 

Social Europeu
L’objectiu és orientar i acom-
panyar aquests joves perquè 
retornin al sistema educatiu 
o trobin una feina. L’artis-
ta Raül Martínez, de l’em-
presa Ferroluar de creació 
d’animals i vida mecànica, 
és l’encarregat de transme-
tre als joves coneixements 
de diferents disciplines com 
la soldadura, la mecanització 

Una vintena de joves montbuiencs 
prenen part en un taller de soldadura 
i mecatrònica

o l’electrònica a partir d’una 
creació artística. Amb aquest 
curs, que també inclou for-
mació en competències bà-
siques i transversals impartit 
per una tècnica d’AMPANS, 
els joves fan un primer tast 
en el disseny i creació de pe-
ces en un espai on hi tenen 
cabuda tots els conceptes 
d’expressió artística sense li-
mitacions creatives.

Demà dissabte a partir de dos 
quarts de set de la tarda tin-
drà lloc al vestíbul-cafeteria 
de Mont-Àgora la presen-
tació del llibre de l’escriptor 
igualadí Eduard Creus i Vi-
larrúbias, que duu per títol 
Llàgrimes de Tardor.  Publicat 
per Editorial El Toll, es tracta 
d’un recopilatori de 16 relats 
i micro-contes agrupats en 
tres categories: pessics de vida 
(històries de la vida quotidi-
ana,) llegendes d’arreu i una 
trilogia dedicada a la Guerra 
Civil espanyola.  L’activitat de 
caire gratuït és organitzada pel bar-cafeteria Mont-Àgora, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montbui.

Presentació de “Llàgrimes de tardor” al 
Mont-Àgora

Fins el 9 de març estan obertes les inscripcions per prendre 
part en un Curs de Formació Ocupacional per a Joves. L’objec-
tiu d’aquest curs és formar aquells joves menors de 30 anys que 
estiguin en situació d’atur i que vulguin formar-se per treballar 
en tasques d’auxiliars de magatzem. El curs ocupacional, que es 
realitza amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tindrà un còmput 
lectiu de 190 hores, es durà a terme entre els mesos de març i juny, 
i inclourà pràctiques en empresa. 
Les inscripcions es podran formaltzar al servei de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de Montbui, entre les 8 i les 14.30 hores. 

Nou curs de formació ocupacional
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LA LLACUNA / LA VEU 

L ’Ajuntament de la Lla·
cuna ha finalitzat les 
obres d’urbanització 

bàsiques i complementàri·
es al tram del carrer la Creu 
comprès entre els números 12 
i 24. La proposta d’interven·
ció s’emmarca en la voluntat 
de l’Ajuntament de comple·
tar les infraestructures ur·
banístiques demandades per 
la consolidació d’habitatges 
i edificis del nucli urbà de la 
Llacuna. Les obres han abas·
tat 340 m2 i han tingut un 
cost total de 76.507,92 € fi·
nançats pels veïns del carrer 
de la Creu i l’Ajuntament de 
la Llacuna.
Aquest tram, que acaba en 
cul de sac, dóna accés i fa·
çana a vàries finques edifi·
cades i no comptava ni amb 
les xarxes bàsiques (rasants, 
serveis d’abastiment d’aigua, 
subministrament d’energia 
elèctrica, telecomunicaci·
ons o sanejament) ni amb les 
complementàries (paviment, 
enllumenat públic o mobi·

liari urbà). Calia resoldre el 
fet que la pendent del carrer 
sense urbanitzar fes que l’eva·
cuació de les aigua de pluja 
d’una part important de la 
seva superfície fos a través 
de finques particulars. Calia 
també definir les rasants, les 
obres de les xarxes de serveis, 
l’enllumenat públic i la pavi·
mentació del carrer.
Les obres del projecte han 
inclòs el moviment de ter·
res, anivellament del terreny 
i rases per a serveis, la cons·
trucció de la xarxa de serveis 
relatius a clavegueram, xarxa 
aigua potable, xarxa distri·
bució elèctrica, xarxa de gas 
i enllumenat públic, i la pavi·
mentació del vial. 
L’execució de les obres s’ha 
fet prenen totes les mesures 
possibles perquè el temps fos 
el mínim i es mantingués en 
tot moment la circulació dels 
vianants, els accessos dels di·
ferents itineraris de la zona, i 
l’accés dels vehicles a les en·
trades i les sortides dels ga·
ratges particulars propers.

La Llacuna finalitza les 
obres d’urbanització d’un 
tram del carrer la Creu

LA LLACUNA / LA VEU 

E l proper 18 de febrer al 
matí, coincidint amb 
el dia que culmina la 

campanya Casa Nostra Casa 
Vostra, la Llacuna acollirà 
una jornada al voltant del 
conflicte de les persones en 
cerca de refugi . 
Inicialment es comptarà amb 
la presència d’un representant 
de la CEAR (Comissió Espa·
nyola d’Ajuda al Refugiat), 
que aproparà la realitat de les 
persones refugiades i parlarà 

del nostre rol en la defensa del 
dret d’asil. Seguidament, en 
Feras Al Malat, un jove sirià, 
explicarà la seva experiència 
vital i el seu trajecte d’aquests 
últims anys, des que va aban·
donar el seu país fins que ha 
arribat a Catalunya. 
Les xerrades, obertes a tot·
hom, començaran a les 11h 
i es realitzaran a la Casa de 
Turisme i Cultura (C/Major) 
de la Llacuna. En el mateix 
espai, es podrà visualitzar 
l’exposició del fotògraf Ricard 
Muné, que plasma el dia a dia 

La Llacuna organitza una jornada al 
voltant del conflicte dels refugiats 

ÒDENA / LA VEU 

L a llar d’infants L’Avió 
de Paper del barri Sant 
Pere d’Òdena ha or·

ganitzat dues jornades par·
ticipatives obertes a totes les 
famílies que vulguin conèixer 
el centre i perquè aquelles 
que ja el coneixen puguin 
fer aportacions per al nou 
curs. La voluntat del centre és 
obrir les portes d’unes instal·
lacions pràcticament noves 
perquè tothom pugui veure 
en primera persona la llar, 
explicar el projecte educatiu i 
enriquir·lo amb les aportaci·
ons que es puguin recollir de 
les famílies.
Així, la primera trobada serà 
el dissabte 18 de febrer, a 

les 10 del matí amb un cafè 
tertúlia amb les famílies in·
teressades on s’explicarà la 
metodologia pedagògica del 
centre, després es farà una 
pluja d’idees sota el lema “què 
voleu?” perquè els partici·
pants puguin fer arribar les 
seves necessitats. La segona 
trobada serà el dissabte 4 de 
març, començarà també a les 
10 del matí amb un esmorzar 
i continuarà amb una posada 
en escena dels jocs i moments 
de quotidianitat dins de la 
llar, finalment els pares i ma·
res participaran d’un taller on 
explicaran com s’han sentit 
reproduint un dia a la llar. To·
tes les activitats són gratuïtes.
L’Avió de Paper destaca per 
les seves instal·lacions pràcti·

L’Avió de Paper d’Òdena organitza 
dos tallers per donar-se a conèixer 

ment noves amb molta il·lu·
minació natural i un ambient 
molt familiar. El centre és 
gestionat per Encís, una co·
operativa especialitzada en 
el creixement de les persones 
i que donen suport a les fa·
mílies en el procés de creixe·
ment i desenvolupament in·
tegral dels seus fills/es creant 
un clima ric en estímuls.
L’Avió de Paper va reobrir les 
seves portes aquest curs per a 
donar servei a les famílies del 
Barri Sant Pere i a les de qual·
sevol altre municipi que vul·
guin gaudir d’un espai i una 
atenció privilegiada, tant per 
la qualitat del servei com per 
la de les instal·lacions, con·
siderades de les millors de la 
comarca.

del camp militar de Vasilikà, 
al nord de Grècia. 
La jornada és organitzada per 
l’Ajuntament de la Llacuna 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona.
Després, el mateix dia, tot·
hom qui vulgui pot mobilit·
zar·se cap a Barcelona, on es 
durà a terme la manifestació 
que ha de culminar la campa·
nya Casa Nostra Casa Vostra, 
sota el lema “Volem acollir”. 
La concentració està convo·
cada a les 4 de la tarda a la 
Plaça Urquinaona.

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

Sant Mart’ de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  á  617323989

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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PIERA / LA VEU 

L a setmana del 30 de ge-
ner al 3 de febrer es van 
celebrar les audicions 

instrumentals de l’Aula Mu-
nicipal de Música Maria Es-
colà i Cases. Es tracta d’un se-
guit de sessions que ofereixen 
els alumnes del centre davant 
familiars i amics per mostrar 
l’evolució del seu aprenentat-
ge i el treball que han realitzat 
durant el primer quadrimes-

tre del curs. A aquestes audi-
cions s’afegiran, durant el mes 
de febrer, altres activitats que 
també tindran la música com 
a protagonista. Dilluns 20 de 
febrer se celebrarà el concert 
final del projecte Tocatta que 
es farà a l’escola Herois del 
Bruc. Es tracta de la vuitena 
edició d’aquesta iniciativa 
que es realitza de forma con-
junta entre l’Aula Municipal 
de Música i els alumnes de 
5è de primària de les esco-

Un mes de febrer amb la música 
com a protagonista a Piera

les de Piera. Aquest any han 
treballat el tema  La Bamba. 
Finalment, dissabte 27 de fe-
brer els professors de l’Aula 
de Música oferiran a l’Asso-
ciació Dispiera una sessió de 
música en directe. En aquesta 
ocasió seran els docents dels 
instruments de corda els que 
col.laboraran en l’activitat 
de musicoteràpia que setma-
nalment realitza el professor 
Aleix Colom a l’auditori de 
Ca la Mestra.

PIERA / LA VEU 

E l proper divendres dia 
17 de febrer el nos-
tre municipi acollirà 

una jornada que porta per 
nom “el voluntariat social a 
Piera: reptes i oportunitats”. 
Es tracta d’una iniciativa or-
ganitzada per la Taula Social 
de Piera i que compta amb 
la col·laboració de la regido-
ria d’Empresa i Ocupació de 
l’Ajuntament.   
La jornada pretén ser una 
trobada entre entitats i agents 
socials per tal de determinar 
com la incorporació del vo-
luntariat social en els diversos 
programes que es desenvolu-

pen a la vila pot ajudar a mi-
llorar la qualitat dels serveis 
que s’ofereixen a la ciutada-
nia. Així mateix, es vol apro-
fitar l’ocasió per informar als 
assistents sobre els requisits 
que estableix la Llei Catalana 
del Voluntariat  (25/2015), un 
marc normatiu que regula el 
voluntariat social i que han 
de conèixer les entitats que 
tinguin previst incorporar a 
persones voluntàries en els 

Els reptes del voluntariat social a Piera

seus projectes.
L’acte se celebrarà a la sala Au-
ditori de la Societat Foment 
(carrer de La Plaça, 17) i co-
mençarà a les 16 h. Comptarà 
amb la ponència de Raquel 
Avilés, treballadora social de 
Càritas Diocesana, que per-
tany al Bisbat de Sant Feliu 
de Llobregat. Posteriorment 
s’obrirà un torn de debat per 
parlar de les necessitats de 
voluntariat a la vila. 

La Taula Social de 
Piera organitza una 

jornada per determinar 
el paper del voluntariat 
social en la millora dels 
serveis que s’ofereixen 

a la ciutadania

PIERA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Piera 
organitza un seguit de 
sessions per informar a 

les persones que es troben en 
situació d’atur sobre els cursos 
destinats a aquest col·lectiu que 
subvenciona el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya. Es tracta 
de dues propostes formatives 
que es troben dins la convoca-
tòria FOAP 2016. 
La primera sessió serà dimarts 
14 de febrer quan s’informa-
rà als assistents sobre un curs 
d’anglès que permetrà a les 
persones inscrites assolir els 
nivells A2 i B1. El proper dia 7 

de març s’oferirà una nova xer-
rada sobre aquesta proposta 
formativa. 
D’altra banda, els dies 21 de fe-
brer i 14 de març hi haurà les 
jornades informatives per a 
tots aquells pierencs i pieren-
ques que vulguin obtenir un 
Certificat de professionalitat 
d’Operacions auxiliars de Ser-
veis Administratius i Generals. 
Les sessions se celebraran a 
les 11 h al Centre de Serveis 
La Bòbila. Les persones inte-
ressades en assistir-hi cal que 
enviïn un correu electrònic a 
l’adreça:
empresaiocupacio@ajpiera.cat 
o truquin al telèfon 93 776 00 76.

Sessions informatives sobre 
formació ocupacional

El proper dijous 23 de febrer 
a les 19h, la periodista An-
na-Priscila Magriñà serà a la 
Biblioteca de Piera per presen-
tar el seu treball Guia xafardera 
de Catalunya, un recull de les 
millors històries i curiositats 
del territori i la història de Ca-
talunya. S’ha endinsat en la 
nostra història quotidiana, ha 
analitzat icones i símbols del 
país; ha tastat la nostra gastro-
nomia i s’ha fixat en el particu-
lar erotisme i el tarannà propi 
dels catalans. I ho fa des de la 
prehistòria, passant per l’invent 
del pa amb tomàquet o l’ase català. 
Si vols descobrir d’on ve una paraula tan catalana com “estalviar”, 
quina relació tenen les barretines amb el mal d’esquena, què vol 
dir pagar a la catalana, on es pot buscar or en aquestes terres, o 
què té a veure el cobrador del frac amb la reconquesta catalana, 
no t’ho pots perdre. 

“Guia xafardera de Catalunya. 
76 històries per a ments 
inquietes” a la Biblioteca

En el marc de la programació d’activitats que la Biblioteca de 
Piera ofereix als seus lectors, el proper dissabte 11 de març 
s’organitza una sortida cultural a Figueres. L’estada inclou una 
visita guiada al Castell de Sant Ferran i completarà el dia la 
visita al Museu del Joguet de Catalunya. 
El Castell de Sant Ferran fou construït al segle XVIII i amb un 
perímetre exterior de 3.125 m, actualment és el monument 
més gran de Catalunya per les seves dimensions. És també la 
fortalesa abaluardada més gran d’Europa. 
El Museu del Joguet de Catalunya reuneix més de 4.000 pe-
ces, moltes amb fotografies de l’època que mostren com els 
nens els utilitzaven: nines, titelles, cavalls de cartró, cuines, 
aparells de màgia, avions.... 
El preu de l’activitat és de 48,50 € i inclou entrades, transport 
i dinar. Les persones interessades podran formalitzar la ins-
cripció del 15 de febrer al 3 de març a la Biblioteca. 
Les places són limitades.

Sortida cultural a Figueres
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CAPELLADES / LA VEU 

E l municipi de Capella-
des quedarà inclòs dins 
la Vegueria del Pene-

dès després que dimecres pas-
sat el Parlament de Catalunya 
aprovés la Llei d’Adaptació de 
la Llei de vegueries amb 94 
vots a favor i 34 en contra.
D’aquesta manera es modifica 
la llei anterior permetent que 
la vegueria del Penedès esti-
gui formada pels municipis de 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès, 
el Garraf i l’Anoia, excepte 8 

municipis de l’Alta Segarra 
que continuaran a la Catalu-
nya Central tal i com estaven 
fins ara. Aquesta modificació 
aprovada dimecres també per-
metrà incorporar la comarca 
del Moianès a la vegueria de la 
Catalunya Central.
A la sessió de debat hi van as-
sistir diversos Alcaldes de les 
comarques afectades, entre 
ells l’Alcalde de Capellades 
Aleix Auber.
El Penedès ja està reconegut 
com a vegueria, però el desple-
gament d’aquesta nova divisió 

territorial continua aturada 
des que el Tribunal Constitu-
cional va decretar que no es 
poden canviar les límits de les 
províncies.
Amb la nova divisió territo-
rial hi haurà vuit vegueries: 
Barcelona, Girona, Lleida, el 
Camp de Tarragona, les Terres 
de l’Ebre, l’Alt Pirineu, la Ca-
talunya Central i el Penedès. 
Ara com ara cal una regulació 
pròpia que determini quina 
serà la capital de la vegueria 
del Penedès i on s’ubicarà el 
Consell de la Vegueria.

Capellades, a la Vegueria Penedès

CAPELLADES / LA VEU 

A 31 de desembre de 
2016 la Biblioteca El 
Safareig tenia un fons 

de 17.754 documents. Això 
es reparteix en 14.060 llibres, 
1.588 enregistraments so-
nors, 1.563 enregistraments 
en vídeo, un fons electrònic 
de 501 i 42 altres tipus de ma-
terials. En total, s’ha incre-
mentat el volum de la Bibli-
oteca en 1.521 documents, al 
llarg de l’any.
Aquest 2016 hi hagut 1.452 
usuaris (persones amb el car-
net de la Biblioteca) que han 
utilitzat aquest fons -153 més 
que durant el 2015-, amb un 
total de 13.920 préstecs. El 
que més han demanat han es-
tat els llibres (9.090) i les pel-
lícules (3.150 préstecs).
A banda d’agafar el fons do-
cumental en préstec, un altre 
dels serveis més utilitzats de 
la Biblioteca ha estat la con-

nexió a Internet, tant des dels 
terminals de l’equipament, 
com a través de la connexió 
Wi-Fi.
En total, han passat per la 
Biblioteca El Safareig 38.581 
persones, que han pogut par-
ticipar a les diferents activi-
tats que s’han organitzat al 
llarg de l’any. Una de les més 
participades ha estat l’Hora 
del Conte, que es fa de ma-
nera gratuïta un cop al mes, 
amb molta participació. Tam-

bé han tingut bona acollida 
els diferents tallers per a fa-
mílies o les diverses presenta-
cions de llibres que s’han anat 
fer al llarg de l’any.
Aquest mes de febrer, es pro-
posa una activitat per cada 
setmana. El dimecres 15, tro-
bada del Club de Lectura, el 
dijous 23 de febrer Taller de 
Carnestoltes i el dimarts 28 
de febrer començarà el Labo-
ratori de Lectura, que neces-
sita inscripció prèvia.

La Biblioteca El Safareig tanca l’any 
amb un fons de 17.754 documents

El Punt d’Informació Juvenil, 
situat a la segona planta de la 
Biblioteca el Safareig, obre les 
seves portes el dimecres 15 de 
febrer. Els serveis que oferirà 
aquest nou recurs seran d’in-
formació i de derivació des-
tinats als joves capelladins i 
capelladines.
El punt oferirà formació, ocu-
pació, mobilitat internacional, 
salut, participació i associaci-
onisme, entre d’altres. A més a 
més la dinamitzadora juvenil 
podrà derivar l’usuari a les di-
ferents institucions públiques, 
tant de nivell municipal com 
comarcal, per tal de resoldre 
qualsevol dubte. 
L’horari serà de 5 a 8 de la tar-
da i es podrà assistir sense cita 
prèvia. Per més informació es 
pot contactar amb el Facebo-
ok Capellades Joventut i amb 
el mateix punt d’Informació 
Juvenil de l’Ajuntament de Ca-
pellades. 

Capellades estrena 
el seu punt 
d’informació juvenil

L’any 2011, la UNESCO va 
aprovar que el 13 de febrer si-
gui el Dia Mundial de la Rà-
dio. 
Des d’aleshores les emissores 
de Ràdio han celebrat aquesta 
jornada amb programacions 
especials, cada any sota una 
temàtica diferent com ara els 
joves, la igualtat de gènere i les 
emergències socials. Enguany, 
l’eslògan creat és “La ràdio, ets 
tu”.
Ràdio Capellades fa seva 
aquesta proposta animant a 
tothom qui vulgui a col·labo-
rar amb l’emissora municipal. 
Després d’un temps de millo-
res tecnològiques, ara com ara 
s’està treballant en la prepara-
ció d’una nova programació 
que combinarà la informació 
amb la música de diferents es-
tils. En aquest sentit el regidor 
de Comunicació, Jaume Solé, 
ha manifestat que “a la ràdio li 
calia una renovació tècnica de 
gairebé tots els aparells. Ara 
que tot està millorat volem 
tornar a  omplir-la de contin-
guts i esperar que tots els ca-
pelladins la tornin a escoltar”.
Qualsevol persona que tingui 
ganes de col·laborar amb Rà-
dio Capellades pot fer arribar 
una proposta a cape.comuni-
cacio@capellades.cat.

Dilluns 13 de febrer, 
Dia Mundial de la 
Ràdio

Des de fa poc més de mig any, 
amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona, s’està treba-
llant en l’elaboració d’un Pla 
d’Igualtat de Gènere, una eina 
que serveix per analitzar la si-
tuació actual i establir dinàmi-
ques per realitzar en el futur. 
La regidora d’Igualtat, Ade-
la Morera, ha manifestat que 
“aquesta és la primera vegada 
que a Capellades s’està fent 
un Pla d’Igualtat de Gènere. 
Aquest document és d’especi-
al rellevància  perquè després 
d’analitzar la situació, propo-
sarà les accions i polítiques 
que es duran a terme per tal de 
fomentar la igualtat de drets i 
oportunitats entre homes i 
dones, accions de prevenció 
contra la violència masclista, 
campanyes de sensibilització 
i visibilització dels col·lectius 
LGTBIQ, i d’altres actuacions 
a nivell municipal en els pro-
pers anys”.
L’elaboració del pla s’està rea-
litzant de forma participativa 
amb diferents grups de treball, 
qüestionaris i entrevistes, que 
ens donaran una radiografia 
en matèria d’igualtat de gènere 
del municipi. En l’elaboració 
de propostes hi ha participat 
els regidors de l’Ajuntament, el 
personal tècnic i també repre-
sentants de la Taula de Dones 
de Capellades i de les diverses 
entitats. Aquest dijous dia 16, 
ales 19.15h a la biblioteca tin-
drà lloc l’última sessió partici-
pativa oberta. 

L’Ajuntament de 
Capellades treballa 
en l’elaboració d’un 
Pla d’Igualtat de 
Gènere

Un cop finalitzat el nivell B1, 
les classes de català continu-
en en marxa amb el nivell B2. 
El curs, adreçat a les persones 
que ja porten un temps vivint 
a Catalunya i estan familiarit-
zades amb el català, ha comen-
çat aquest dilluns amb 10 per-
sones, tot i que  al llarg de les 
setmanes es poden incorporar 
més alumnes. 
El curs de català organitzat per 
l’Ajuntament en col·laboració 
amb el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, es re-
alitza a la sala d’actes de la Bi-
blioteca El Safareig els dilluns i 
dimecres de 9:30 a 11:30 i està 
obert a tothom. Només cal anar 
directament a una de les classes 
i demanar per participar-hi.

Comença el curs de 
B2 de Català
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Inicis de la ràdio a 
Igualada, 1950

Dilluns es commemorava el Dia Mundial de la Ràdio, 
bon moment per recordar els inicis d’aquest mitjà de 
comunicació a l’Anoia. A Igualada, el tècnic Josep Maria 
Prat en va fer una estació molt rudimentària el 1944, en 

una casa del  carrer del Roser. Dos anys més tard la va vendre a 
l’Ajuntament, que, el 1950, a través del Frente de Juventudes, va crear 
Radio Igualada Estación Escuela Número 4, instal·lada a l’institut 
Garcia Fossas. A la imatge, Lola Fillat, Joan Armengol i Francesc 
Torras, en els primers dies de la ràdio a Igualada. 
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
Autor desconegut. Fons Família Borràs-Fillat.
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L a delegada del Govern 
a la Catalunya Cen-
tral, Laura Vilagrà, 

ha visitat aquest dijous a la 
tarda el municipi de Sant 
Martí de Tous, a la comarca 
de l’Anoia. A l’Ajuntament 
ha signat al Llibre d’Honor i 
s’ha reunit amb l’alcalde del 
municipi, David Alquézar. 
Alcalde des del 2007, és un 
dels més experimentats de la 
comarca. Amb Laura Vilagrà 
han repassat els aspectes més 
destacats del Pla de Mandat 
de l’Ajuntament de Sant Martí 
de Tous i que marca el full de 
ruta a seguir des del consisto-
ri en els diferents àmbits mu-
nicipals, des de l’urbanisme a 
l’habitatge, passant per la cul-
tura i la promoció turística. 
La delegada ha signat al Lli-
bre d’Honor de l’Ajuntament.
En un altre ordre de coses, 
David Alquézar li ha traslla-
dat a la delegada del Govern 
la preocupació de l’Ajunta-

ment que presideix amb el 
servei que ofereix la Hispano 
Igualadina, l’empresa que té 
la concessió del servei regu-
lar d’autobús entre Igualada 
i Santa Coloma de Queralt. 
Alquézar ha demanat con-
tundència i un control estric-
te per part de la Generalitat 
davant el que consideren in-
compliments en el servei per 
part de la concessionària.
Pel que fa a la promoció tu-
rística del municipi, Alqué-
zar li ha posat en valor a la 
delegada Laura Vilagrà els 
projectes relacionats amb 
l’explotació del pantà de 
Tous, un cop s’ha pogut com-
provar que ja és segur i no hi 
ha pèrdues. Poder combinar 
les funcions pròpies del pan-
tà amb altres activitats lúdi-
ques és un dels objectius que 
persegueix l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Sant Mar-
tí de Tous.
La reunió a l’edifici consis-
torial s’ha completat amb 
una visita per alguns punts 

La delegada del Govern 
a la Catalunya Central, 
Laura Vilagrà, visita Sant 
Martí de Tous 

del poble, en els quals s’han 
repassat diverses qüestions 
relacionades amb l’urbanis-
me. I més concretament amb 
el Pla de Barris al qual es va 
acollir l’Ajuntament. Sant 
Martí de Tous és un muni-
cipi que continua creixent 
al voltant del seu castell i, en 
conseqüència, el casc antic 
és la part més important de 
la trama urbana de la pobla-
ció i on resideix majoritària-

ment la gent gran del poble.  
D’aquí que un dels objectius 
que persegueix el Pla de Bar-
ris que afecta a Sant Martí de 
Tous sigui una millora en la 
qualitat de vida de les perso-
nes que hi viuen, actuant per 
evitar la desocupació de de-
terminats habitatges, alhora 
que es retorna al barri d’una 
certa centralitat, personalitat 
pròpia i autoestima.
La reunió de la delegada del 

Govern Laura Vilagrà amb 
l’alcalde de Sant Martí de 
Tous s’emmarca en el cicle de 
visites que està fent des que 
va començar la legislatura als 
diferents municipis de la Ca-
talunya Central per copsar 
de primera mà les principals 
inquietuds i problemàtiques 
dels ajuntaments del territo-
ri i traslladar-les posterior-
ment als departaments cor-
responents de la Generalitat.
 

Laura Vilagrà i David Alquézar a l’Ajutnament de Sant Martí de Tous. / 

LA TORRE DE C. / LA VEU 

E l passat diumenge 29 
de gener, a iniciati-
va d’alguns veïns del 

municipi i amb el  recolza-
ment de les regidories de 
Governació i Medi Ambient 
de l’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt, va tenir lloc la 
primera actuació del grup de 
voluntaris ambientals de La 
Torre de Claramunt. Es trac-
ta d’una activitat inicialment 
programada pels caps de set-
mana on persones voluntà-
ries equipades amb armilles 
identificatives i guants,  amb 
l’ajut dels vehicles i material 
de treball de la brigada muni-
cipal, faran recollida de punts 
prèviament seleccionats del 
territori, on hi ha abocadors 
incontrolats de residus.
Aquest grup de persones està 
coordinat pels responsables i 
regidors de les regidories de 
Governació i Medi Ambi-
ent de l’Ajuntament, Lourdes 

Cordón i Xavier Comes, i que 
mitjançant un grup de what-
sapp planifiquen i coordinen 
les actuacions a realitzar així 
com les dates.
El passat mes de gener, diu-

menge 29, es van iniciar les 
actuacions d’aquest grup amb 
la neteja de tres punts d’abo-
caments il·legals en zones 
rústiques molt properes al 
sector est de Pinedes de l’Ar-

Un grup de voluntaris netegen diferents abocaments 
incontrolats a La Torre de Claramunt

mengol, i en concret, es van 
recollir plàstics, cartrons, fus-
tes de palets i restes de mobi-
liaris de cuina i una impor-
tant quantitat de runa i restes 
de materials de construcció.

La satisfacció  per part dels 
voluntaris que van participar 
en aquestes tasques era evi-
dent després de l’esforç realit-
zat, ja que els punts d’actua-
ció van quedar completament 
recuperats, així es preveuen 
futures matinals en propers 
caps de setmana. 
El grup és  obert a totes aque-
lles persones que vulguin fer-
se voluntaris i posar el seu 
granet de sorra en la cura del 
nostre entorn. Per partici-
par en futures actuacions del 
grup de voluntaris ambientals 
i ser inclòs al grup de whats-
app només cal contactar amb  
mejiasnm@diba.cat. 
Des de l’Ajuntament es vol fer 
una crida a aquells que tenen 
comportaments incívics però 
també una crida a la consci-
enciació per tal de tenir un 
entorn net i endreçat, així si 
detecteu algun abocament 
fora de lloc, feu-ho saber a 
l’Ajuntament per tal de poder 
actuar. 
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MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa, en el seu com-
promís d’apostar per 

la cultura com a eina de 
desenvolupament i dina-
mització social, engega una 
nova temporada d’aquest 
popular cicle de música es-
table. Jordi Molina, recone-
gut intèrpret de tenora, serà 
l’artista encarregat d’obrir el 
cicle.
En la quarta edició del 
‘Masquefa sona bé’, organit-
zat per la Regidoria de Cul-
tura, es realitzaran durant 
el 2017 fins a vuit actuaci-
ons en directe de diferents 
estils musicals, ampliant 
així l’oferta en relació a anys 
anteriors. La Sala Poliva-
lent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo acollirà de nou aquest 
projecte consolidat i 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
Aquest cicle, que tornarà a 
comptar amb la coordinació 
i producció musical de Jor-
di Tomàs, aixecarà el teló el 
diumenge 19 de febrer amb 
l’actuació de Jordi Molina, 
que presenta el seu treball 
‘Matèria del temps’. Com a 
enamorat de la tenora, aquest 
instrumentista i compositor 
presentarà a Masquefa el seu 
treball més personal.
D’altra banda, el grup 4 No 
One portarà el diumenge 12 
de març, a la Sala Polivalent 
de La Fàbrica Rogelio Rojo, el 
seu treball ‘A Bit Less’, en què 
interpreta un seguit de temes 
emblemàtics dels Beatles. I 
els següents en passar pels es-
cenaris masquefins seran La 
Cobla Montgrins i la cantant 
Susanna del Saz, amb ‘Aman-
do a Manzanero’.
BCN Sax Quartet, Arcattia i 
Duo Tocatta també formen 
part d’un cartell ampli i per a 

Tot a punt per a l’inici d’una nova 
edició del cicle ‘Masquefa sona bé’

tots els gustos, que té la vo-
luntat de difondre i promo-
cionar la sensibilitat i esti-
mació per la música entre 
els masquefins. L’actuació 
de Wax & Boogie Rhythm 
Comb, que ha esdevingut 
una de les millors propostes 
musicals del món del blues, 
servirà com a cloenda del 
cicle d’enguany.

L’Ajuntament impulsa un 
premi de composició mu-
sical
Des de la Regidoria de Cul-
tura, a més, també es va im-
pulsar recentment el Premi 
de composició de músi-
ca per a cobla Masquefa i 
Montgrins 2017, les obres 
del qual es poden presentar 
fins al 24 de febrer. En l’ac-
tuació prevista per al diu-
menge 2 d’abril s’anunciarà 
el veredicte del jurat i s’es-
trenaran les obres finalistes 
a càrrec de la Cobla-Or-
questra Montgrins.

MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Masquefa ha posat en marxa un nou ser-
vei gratuït d’ajuda a aquells masquefins que tinguin clàu-
sules sòl a les seves hipoteques i que vulguin reclamar a 

les entitats bancàries una revisió de la hipoteca i de les despeses 
per constitució de préstec hipotecari. En aquest sentit, a través 
de l’Oficina de Seguiment de les Hipoteques de l’Ajuntament els 
veïns afectats disposen de formularis de reclamacions.
El consistori ofereix aquest servei després que el Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea hagi dictat una sentència per mitjà 
de la qual obliga les entitats bancaries de l’Estat espanyol a tor-
nar tots els diners que van cobrar de més gràcies a les clàusules 
terra que fixaven en les hipoteques dels seus clients.

L’Ajuntament ofereix un nou 
servei de suport a les persones 
afectades per les clàusules sòl

MASQUEFA / LA VEU 

L a Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo es vestirà 
de gala, un cop més, per acollir l’emotiu acte d’home-
natge que l’Ajuntament ret anualment als matrimonis de 

Masquefa que celebren els 50 anys (o més) de casats. La tro-
bada se celebrarà diumenge 26 de març, a partir de les 14 h., i 
els assistents gaudiran d’un dinar. Per assistir-hi cal inscriure’s 
prèviament, abans del 10 de març, a l’Ajuntament. El consistori 
convida tots els veïns a prendre-hi part i felicita les parelles per 
tan especial i simbòlic aniversari.

Masquefa homenatjarà un 
any més les parelles que 
celebren les seves noces d’or

MASQUEFA / LA VEU 

D esprés de re-
bre el reco-
n e i x e m e n t 

de la Federació Ca-
talana d’Automobi-
lisme per la 5a Copa 
Catalana 3 Hores de 
Resistència d’Auto-
cròs, el CE Gas a Fons torna a organitzar aquesta popular cur-
sa i porta a Masquefa la segona prova del campionat català. 
En aquest sentit, el regidor d’Esports, Enrique Gómez, desta-
ca que “l’Ajuntament valora molt positivament la implicació 
i compromís d’entitats com CE Gas a Fons, ja que la seva ex-
cel·lent feina permet promocionar de manera destacada l’au-
tomobilisme i consolida el municipi de Masquefa com a punt 
de referència d’aquesta disciplina esportiva”.
La jornada automobilística tindrà lloc el pròxim diumenge 19 
de març. L’inici de la cursa està previst per a les 10:30 hores 
després de realitzar les pertinents verificacions tècniques i ad-
ministratives de pilots i vehicles.
L’Ajuntament, a més, informa que el període d’inscripció i pa-
gament per participar a la 6a Copa Catalana 3 hores de Resis-
tència d’Autocròs a Masquefa romandrà obert fins al divendres 
10 de març. Per rebre més informació, podeu contactar amb 
els organitzadors a través de l’espai web www.gasafons.com.

Masquefa acull una nova 
edició de les ‘3 hores de 
Resistència d’Autocròs’

MASQUEFA / LA VEU 

L a Biblioteca municipal, 
eina clau en matèria 
educativa i social i un 

actiu fonamental en la promo-
ció i acostament de la cultura 
als masquefins, va tancar l’any 
2016 –el del seu cinquè aniver-
sari- amb un total de 30.079 
vistes, unes xifres que consoli-
den l’equipament com un espai 
de referència en la vida cultu-
ral de Masquefa.
Al llarg del curs passat, la Bi-
blioteca va posar a disposició 
dels usuaris un total de 24.298 
documents, dels quals 1.430 
eren nous. A més, va organit-

zar fins a 50 activitats lúdiques 
i culturals adaptades a les in-
quietuds, gustos i interessos 
dels veïns.

Documents més prestats du-
rant el 2016
Un total de 5.026 usuaris van 
fer ús del servei de préstec, 
enduent-se a casa 16.096 do-
cuments diferents. En aquest 
sentit, els llibres més prestats 
al llarg del 2016 van ser:
La noia del tren, Palmeras en la 
nieve, Melocotón loco, A flor de 
piel, Victus, Alliberar-se de la 
por, L’efecte Actitud, Cupcakes. 
50 receptes, El plan B, Emigran-
tes, Piggy Wiggy. Quina forma 

té?, El secret de les Fades del 
Llac, Diari del Greg. Ruta in-
fernal, Súper chistes, Hora de 
aventuras.

Servei de préstec
La Biblioteca municipal de 
Masquefa posa a disposició 
dels veïns un ampli catàleg i 
fons bibliogràfic de múltiple 
temàtica i dirigit a tots els seg-
ments d’edat. Per fer ús del ser-
vei de préstec de documents 
només cal presentar el carnet 
de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals. En cas de no dis-
posar del carnet, l’equipament 
ofereix la possibilitat de fer-lo 
sense cap cost per a l’usuari.

La Biblioteca masquefina, en xifres
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CALAF / LA VEU 

E l ple municipal, cele-
brat aquest dilluns 13 
de febrer, va aprovar 

una nova ordenança de civis-
me i convivència vilatana amb 
els vots favorables dels regi-
dors de l’equip de govern i del 
grup municipal de Conver-
gència i Unió (CiU). La nova 
norma respon a les demandes 
rebudes per veïns i entitats del 
municipi i neix en defensa dels 
drets de la comunitat. Aquesta 
també era una de les peticions 
del Consell d’Infants, exposa-
da durant el seu darrer discurs 
davant dels Reis d’Orient el 
passat 5 de gener.
Passat el primer tràmit, l’or-
denança s’enviarà a les enti-
tats perquè, durant el període 
d’al·legacions que ara comen-
ça, puguin fer-hi aportacions. 
Una vegada aprovada definiti-
vament es farà una campanya 
per informar la ciutadania 
sobre els drets i deures que re-
cull, alhora que es donaran a 
conèixer les sancions que pot 
comportar l’incompliment de 
la norma.
La nova ordenança regula els 
drets i deures de la ciutadania 
en relació a la convivència; el 
comportament i la conducta 
vilatana en qüestions tan di-
verses com la contaminació 
acústica, la neteja o la utilitza-
ció dels espais i equipaments 
públics; les relacions veïnals i 
l’ús de la via pública. A més, 
contempla un règim sancio-

nador que s’aplicarà segons si 
les infraccions són considera-
des lleus, amb multes de 50 a 
100 euros; greus, de fins a 300 
euros, o molt greus, amb san-
cions que poden ascendir a 
600 euros.
Durant la sessió, la regidora 
d’Economia i Hisenda, Mont-
serrat Mases, va explicar, que 
l’ordenança no neix amb vo-
luntat sancionadora sinó que 
“l’’Ajuntament prioritza les 
actuacions preventives, for-
matives, reeducadores i re-

paradores, destinades a pro-
moure més consciència cívica 
i més respecte pels drets dels 
altres”. Tot i això, no descarten 
les sancions com a “solució 
davant del fracàs o rebuig de 
les mesures reeducadores pro-
posades”.
Durant la tramitació de la 
nova normativa l’equip de go-
vern ha comptat amb la col·la-
boració del grup municipal de 
CiU que ha fet diferents apor-
tacions. La seva portaveu, M. 
Antònia Trullàs, va expressar 

El ple de l’Ajuntament de Calaf aprova una nova 
ordenança de civisme i convivència vilatana

el desig que “la societat cala-
fina col·labori molt eficaçment 
i alhora molt sensible perquè 
la convivència dels espais 
comuns sigui més efectiva i 
també el respecte als espais 
privats”.
El Grup d’Independents per 
Calaf (GIC) va votar-hi en 
contra. Neus Aparicio, por-
taveu del grup, va manifestar 
que“no tenim ni el redactat, 
tenim una primera ordenan-
ça, però no tenim les esmenes, 
doncs ja se l’aprovaran vostès 

Una vegada feta l’aprovació provisional, durant el període d’al·legacions, 
s’enviarà a les entitats del municipi perquè hi puguin fer aportacions 

i nosaltres votarem en con-
tra”. De fet, segons relatava 
l’alcalde, el GIC disposava del 
document amb les esmenes a 
l’ordenança de civisme des del 
passat dijous, quan va quedar 
incorporat a l’expedient del 
ple amb tota la documenta-
ció. Per això, Jordi Badia va 
rebatre l’argument assegurant 
que“si no han col·laborat, si 
no han presentat esmenes ha 
sigut perquè no han mostrat 
cap mena d’interès en dialogar 
i debatre aquesta ordenança 
que creiem que és d’una im-
portància cabdal per al poble 
de Calaf ”. 

Tots els punts aprovats
Durant la sessió del ple or-
dinari d’aquest dilluns s’han 
aprovat tots els punts de l’or-
dre del dia que incloïen qües-
tions més tècniques com el 
compte de gestió i recaptació 
de l’Organisme de Gestió Tri-
butària per a l’exercici 2016. 
També una modificació de 
les ordenances fiscals per l’ús 
de l’escenari, taules i cadires 
de l’Ajuntament i l’adhesió a 
l’acord marc de subministra-
ment d’energia elèctrica de 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis.
A més es van aprovar tres mo-
cions, una d’adhesió a la cam-
panya ‘Casa nostra, casa vos-
tra’, una sobre la reivindicació 
del reconeixement de la co-
marca de l’Alta Segarra, i una 
tercera per adherir-se al Pacte 
Nacional del Referèndum.

 

CALAF / LA VEU 

E n el ple ordinari 
celebrat aquest di-
lluns, 13 de febrer, 

l’Ajuntament de Calaf ha 
aprovat, unànimement, 
una moció per tal de rei-
vindicar el reconeixement 
de la comarca de l’Alta Se-

garra. La proposta, presen-
tada pel grup municipal de 
Convergència i Unió, arriba 
després que el ple del Parla-
ment de Catalunya aprovés, 
la setmana passada, la llei 
per crear de la vegueria del 
Penedès.
Aquest és un nou problema 
per als vuit municipis de 

l’Alta Segarra, entre ells Ca-
laf, ja que no tenen cabuda 
a la nova realitat territorial 
ja que continuen adscrits a 
l’àmbit de la Catalunya Cen-
tral. Tal i com relata la moció 
aprovada, això provoca que 
Calaf i els altres municipis 
quedin en el ‘llimb de la in-
definició administrativa’. 
Fa quatre mesos el ple de 
l’Ajuntament va aprovar una 
moció amb el mateix objec-
tiu, però al no ser ateses les 
peticions i davant d’una con-
tínua situació d’incertesa, els 
tres grups del ple de Calaf in-
sisteixen en aquesta qüestió i 

acorden instar al Parlament 
i a la Generalitat de Catalu-
nya a iniciar els tràmits per 
fer efectiu el reconeixement 
urgent i efectiu de l’Alta Se-
garra. 
El segon acord fa referència 
a comunicar als diferents 
partits amb representació al 
Parlament de Catalunya la 
moció i reclamar el suport 
explícit al territori. Amb el 
tercer acord es pretén de-
manar una reunió entre els 
representants municipals de 
les poblacions susceptibles 
de formar part de la nova 
comarca i el departament 

Calaf reivindica el reconeixement urgent de l’Alta Segarra

El ple de l’Ajuntament de Calaf ha aprovat, per 
unanimitat de tots els grups, una nova moció 
per reclamar el reconeixement de la realitat del 
territori. L’acord arriba com a conseqüència de 
la creació de la vegueria del Penedès

de Governació per trobar 
una solució definitiva. El 
quart acord té la voluntat 
de traslladar la moció als 
municipis signants de l’Alta 
Segarra perquè s’hi puguin 
adherir. 
Per últim, el cinquè dels 
acords estableix la voluntat 
de fer-ne difusió alhora que 
es vol iniciar una campa-
nya informativa en la que 
s’expliquin els avantatges i 
inconvenients d’esdevenir 
comarca, perquè, arribat el 
moment, els ciutadans pu-
guin decidir amb la màxi-
ma informació possible.
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VECIANA / LA VEU 

E l passat diumenge 12 
de febrer el municipi de 
Veciana va viure la seva 

cinquena diada de la gent gran 
amb un dinar de germanor vis-
cut en el marc incomparable 
del Casal de La Salle, situat a 
prop del nucli de Segur.
La diada va començar amb la 
benvinguda als assistents per 
part de l’alcalde de Veciana, 
Jordi Servitje, qui en el seu par-
lament va agrair als presents 
el seu esforç i granet de sorra 
per fer de Veciana el municipi 
que és avui esperonant-los a 
transmetre les seves vivències 
i experiències als més joves de 
la família per mantenir-les vi-
ves. En paraules de Servitje “cal 
que transmeteu als vostres fills 
i nets com es vivia a Veciana 
quan ereu joves perquè valo-

rin el que s’ha guanyat amb el 
temps i l’actual estat del ben-
estar en que vivim. És la única 
manera de que siguin i siguem 
conscients d’on venim per va-
lorar on som actualment”.
A continuació va tenir lloc el 
dinar de germanor per a tots els 
veïns i veïnes de més de seixan-
ta-cinc anys. En acabar el dinar 
l’alcalde i la regidora Mireia 
Duran van fer entrega d’un ob-
sequi al vecianenc i vecianenca 
més grans i que no havien estat 
homenatjats en edicions an-
teriors. Enguany el reconeixe-
ment va ser pel senyor Antoni 
Barbal, resident al mateix casal 
de la Salle, i la senyora Francis-
ca Vilaplana de Cal Mariano de 
Sant Pere del Vim.
Amb un animat cafè-concert a 
càrrec del duet “Sons de sobre-
taula” es va posar punt i final a 
la diada d’enguany.

Veciana va viure la 5a 
Diada de la gent gran

MONTMANEU / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na ha lliurat a l’Ajunta-
ment de Montmaneu, 

un estudi de programació so-
bre les instal·lacions de l’edifi-
ci consistorial. L’objectiu del 
treball és estudiar diferents 
alternatives d’implantació de 
les dependències municipals a 
partir de la funcionalitat dels 
espais disponibles i dels cos-
tos econòmics de les actuaci-
ons a realitzar.
L’edifici de l’ajuntament, de 
dues plantes, havia acollit a 
la planta baixa, el consulto-
ri mèdic, però des que es va 
traslladar, aquest espai està en 
desús. A la primera planta hi 
ha les dependències de l’Ajun-
tament, però com que l’edifici 
no té ascensor, l’accés és difícil 
per les persones amb mobili-
tat reduïda o la gent gran.
L’abril de 2011 es va redactar 
un projecte d’adequació de 
l’edifici que redistribuïa els 
espais i el dotava d’ascensor. 
Recentment, a l’Ajuntament 
li ha sorgit la possibilitat de 
comprar la finca veïna i es 

planteja l’opció d’adquirir-la 
per ampliar les dependències 
municipals.
El treball lliurat al consistori 
planteja tres propostes d’im-
plantació de les dependències 
municipals valorant-les fun-
cional i econòmicament. La 
primera proposta resoldria 
les demandes amb el mínim 
d’actuacions i costos i les al-
tres dues ho farien de forma 
menys austera i ocupant la 
finca veïna. A partir d’aquest 
estudi, el consistori disposa 

Estudi sobre les dependències 
municipals de Montmaneu

d’una eina de suport per la 
presa de decisió que cregui 
més convenient realitzar.

Visita de la diputada Alba 
Vergés
El passat dia 10 de febrer, la 
Diputada del Parlament de 
Catalunya, la Sra. Alba Vergés 
Bosch va visitar l’Ajuntament 
de Montmaneu. Durant l’en-
trevista amb l’Il·lm. Sr. Alcal-
de Angel Farre van tractar di-
ferents temes relacionats amb 
el municipi.

El proper diumenge 19 de febrer podreu visitar el Centre 
d’Interpretació del Patrimoni Religiós de la Comarca de 
l’Anoia, ubicat a l’església de Santa Maria de Segur (Veci-
ana). 
Així, sobre el paisatge de l’altiplà de Calaf, trobareu aquest 
espai des d’on podreu fer un recorregut pel romànic, el gòtic 
i el barroc anoienc, una primera introducció al riquíssim 
patrimoni anoienc.
El centre Art Ecclesia restarà obert de 11:00 a 13:00 i a les 
12:00 es durà a terme una visita guiada pel mateix. Podeu 
obtenir més informació trucant al 635 922 384 o bé a:
www.anoiapatrimoni.cat

Art Ecclesia: descobreix el 
patrimoni religiós de l’Anoia

COPONS / LA VEU 

Aquest diumenge dia 
19 de febrer a 2/4 1 
del migdia a la sala 

de plens de l’Ajuntament de 
Copons, tindrà lloc la inau-
guració de l’exposició foto-
gràfica, “Dret a viure... Re-

fugiats sense refugi” d’Isabel 
Casas.
Es tracta d’un reportatge fo-
togràfic fet a partir d’una ex-
periència de voluntariat de, 
tres igualadines, amb refugi-
ats a la Illa de Lesbos el mes 
de febrer del 2016.
L’exposició es podrà visitar 

els dies 25 i 26 de febrer i el 5 
de març de 12 a 2 del migdia.
Acte és organitzat per l’Ajun-
tament de Copons dins el 
marc del programa d’acti-
vitats  Inter-Copons Tar-
dor-hivern i  amb la col·labo-
ració de Llegim...? llibreria 
d’Igualada. 

Exposició fotogràfica sobre 
els refugiats, a Copons



L’Igualada HC pateix derrotes davant Reus Deportiu 
i Vic, i haurà de lluitar de valent per la salvació

El marcador no reflexa el que es va veure a les Comes davant el Vic. Foto: Joan Guasch

IHC BLOCAT / LA VEU 

C om ja va passar a Reus, 
un altre cop el destí ha 
estat molt injust amb 

els jugadors de l’Igualada Ca-
laf Grup. Els arlequinats van 
jugar dimecres un molt bon 
partit davant d’un gran equip 
com el Vic i van merèixer 
guanyar, però van perdre fina-
ment (1-3). Pel que es va veu-
re a la pista fins i tot un empat 
hauria estat poca recompensa 
pel joc de l’equip. Però és que 
el final va ser encara més dur... 
per que la victòria es va esca-
par en els últims 4 minuts de 
partit. De l’1 a 0 massa curt 
pels mereixements dels igua-
ladins es va passar a un 1 a 3 
excessivament exagerat i molt 
cruel. 
La primera part va acabar amb 
un empat a zero molt habitual 
en els partits del Vic, un dels 
equips més treballats de la 
categoria. Però els igualadins 
van enviar un parell de remats 
al ferro i van disposar de di-
verses contres que no han aca-
bat en gol, entre d’altres coses 
per la gran actuació del porter 
Camps.
A la segona  els arlequinats 
van aconseguir avançar-se en 
el marcador. Ho va fer Sergi 
Pla, sens dubte un dels millors 
del partit, en un servei de FD. 
Quedaven només 9 minuts 
per acabar. Però l’IHC estava 
amb 8 faltes d’equip. La situa-
ció era complicada. Però els de 
Ferran López es van multipli-
car per mantenir aquest mar-
cador favorable. Hi va ajudar 
un Elagi Deitg, altre cop sen-
sacional, que va aturar un pe-
nal (i el segon remat) en una 
actuació prodigiosa.
El partit va entrar en els úl-

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona 49 19 16 1 2 88 37
2. Club Patí Vic 43 19 13 4 2 71 37
3. Reus Deportiu  40 18 12 4 2 85 51
4. Liceo  34 19 10 4 5 70 50
5. Voltregà 34 19 10 4 5 51 38
6. Moritz Vendrell 24 18 7 3 8 56 60
7. Noia Freixenet 22 18 6 4 8 47 47
8. Enrile Alcoi 21 18 6 3 9 57 70
9. Lloret 21 18 6 3 9 34 59
10. Caldes Laser 20 19 4 8 7 45 55
11. Igualada Calaf  19 19 5 4 10 54 64
12. Citylift Girona  19 18 5 4 9 50 62
13. ICG Lleida 19 18 5 4 9 44 58
14. Vilafranca 17 18 5 2 11 45 66
15. Alcobendas 15 18 4 3 11 53 72
16. Manlleu 14 18 3 5 10 39 63

OK Lliga
Jornada 18 
Coinasa Liceo HC - ICG Lleida 2-3
Club Patí Vic - CH Caldes Laser 4-1
FC Barcelona Lassa - CP Voltregà 2-3
Enrile PAS Alcoi - CP Manlleu 5-4
CH Lloret - CE Noia Freixenet 2-2
CP Vilafranca - Reicomsa Alcobendas 4-3
Reus Deportiu - Igualada Calaf   6-2
CE Moritz Vendrell - Citylift Girona  4-5

 Lliga Europea  CERS  Descens
Jornada 19
Voltregà-Liceo 1-1
Igualada Calaf-Vic 1-3
Caldes Laser-FC Barcelona 1-3
Alcobendas-Reus Deportiu
Citylift Girona-Enrile Alcoi
Manlleu-Lloret
ICG Lleida-Moritz Vendrell
Noia Freixenet-Vilafranca
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tims 5 minuts i l’IHC mante-
nia l’avantatge. Fins que Romà 
Bancells va enviar una bola ar-
rossegada a l’escaire per esta-
blir l’empat a 1. El Vic va anar 
a totes pel partit i l’Igualada va 
plantar resistència a l’ofensiva.  
La mala sort però va perseguir 
un cop més als arlequinats per 
que a només 90 segons del fi-
nal el mateix Bancells va des-
viar una bola exterior amb la 
fortuna que va enviar la bola 
a la xarxa. L’ 1 a 3 que acabava 
de decidir el partit va arribar a 
falta de 25 segons arran d’una 
lluita a la tanca condicionada 
per estar a només una falta de 

la sanció.
Igualada Hoquei Club 1 (0/1) 
Elagi Deitg, Francesc Barga-
lló, Roger Bars, Sergi Pla i Met 
Molas, equip inicial. Tety Vi-
ves i Manu garcia. Dani López, 
Jordi Méndez, Bernat Camps.
Vic 3 (0/3) Camps, Burgaya, 
Bancells (2), Presas i Christi-
an, equip inicial. Casas, Mia 
Ordeig i Llorga.
Gos: 2a part. 1-0 Pla FD (m 
16), 1-1 Bancells (m 20.15), 
1-2 Bancells (m 23.30), 1-3 
Mia Ordeig (m 24.35).

Càstig excessiu a Reus (6-2)
L’Igualada tampoc no va po-

der trencar el seu malefici par-
ticular al Palau d’Esports de 
Reus, on només hi ha sumat 
dos punts els últims deu anys. 
Els arlequinats van perdre per 
6 gols a 2, en un partit on el 
conjunt roig-i-negre va ser 
superior, però que va veure 
un rival que sobretot a la pri-
mera part, era capaç de plan-
tar-li cara. Als homes de Fer-
ran López els va condemnar 
el poc encert davant de Pedro 
Henriques i les individualitats 
ofensives dels reusencs, que 
van sentenciar diversos error 
de l’Igualada.
Tot i la derrota, Ferran López 

va matisar que l’Igualada ha-
via fet “un molt bon partit” i 
que considerava que “el resul-
tat era exagerat pel que s’ha 
vist durant el partit”. 
Reus Deportiu: Pedro Hen-
riques, Albert Casanovas (1), 
Matías Platero (1), Raül Ma-
rín (1), Marc Torra (1) – equip 
inicial – Joan Salvat (1) i Àlex 
Rodríguez (1).
Igualada Hoquei Club: Elagi 
Deitg, Francesc Bargalló, Sergi 
Pla (2), Emanuel García i Met 
Molas – equip inicial – Roger 
Bars, ‘Tety’ Vives, Dani López 
i Jordi Méndez. 
Incidències: Jordi Méndez va 
debutar amb el primer equip 
de l’Igualada al minut 48 de 
partit.  
Més info a http://ihc.blog.cat

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

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

Oferta BH E-motion Xenion Jumper 
27'5" amb motor Bosch

  P.V.P. 3999€   
Preu d'Oferta:

 2899€.

Oferta BH E-motion Xenion Jumper 
27'5" amb motor Bosch



Les igualadines es desfan de l’Olesa en 
un partit marcat pel domini local (7-1)
HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada FHCP va su-
perar sense massa pro-
blemes al Club Olesa 

Patí, en un partit on van sortir 
amb la concentració i intensi-
tat necessàries per superar a un 
equip que es troba en la penúlti-
ma posició de la taula, però que 
lluita totes les boles durant tot 
el partit.  Al descans s’arribava 
amb un clar cinc a zero i a la se-
gona es va dosificar el joc i les 

Dues derrotes ajustades i una gran victòria 

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

A l’habitual intensitat 
dels partits juvenils es 
va sumar una igualtat 

a la pista gairebé total, la pos-
sessió del puck al 50% cada 
equip i oportunitats a les dues 
porteries. Les defenses dels 
dos equips van vorejar la per-
fecció i els xuts a porteria eren 
molt forçats, motiu pel qual 
va ser un partit de pocs gols. 
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jugadores locals per acabar amb 
el 7-1 final. 
Amb aquest resultat les iguala-
dines pujen fins a la tercera po-
sició, quedant a cinc punts dels 
dos primers classicats, el CH 
Vila-sana i el Girona CH, que 
van guanyar els seus respectius 
partits. El proper partit serà a la 
pista exterior de l’HC Palau de 
Plegamans el proper divendres 
a les 21:45 h.
IGUALADA FHCP: Laia Na-

varrete -P-, Elba Garreta (1), 
Laura Salvador (2), Núria Fer-
nàndez i Nerea Ramírez (1). 
També , Laia Aullon (2), Laura 
Torres (1) i Cristina Riba -P-. 
Entrenadors: Jacob Compte i 
Marta Soler.
CLUB OLESA PATÍ_ Marta 
Arnau -P-, Clara Segura, Gem-
ma Cortés (1), Laia Archs, Sele-
na Garcia, Oliva Segura i Emma 
Campos. Entrenador: Carles 
Carrera.

HOQUEI / LA VEU

P artit d’infart i dura der-
rota per a les iguala-
dines que, a dos minuts 

pel final, anaven guanyant un 
matx apassionant per ritme, 
intensitat i ocasions, no apte 
per a tots els públics.
El partit va estar molt igua-
lat en tot moment i la victòria 
anava d’un equip a l’altre. Si bé 
en els darrers segons del partit, 
amb empat a tres, les iguala-
dines van tenir la seva ocasió 
per marcar el gol de la victòria, 
la contra posterior l’aprofitava 
l’Alpicat per marcar el gol de la 
victòria final amb el marcador 
del temps a zero i l’àrbitre bu-
fant els tres xiulets de final del 
partit.. El resultat final va ser 
de 4 a 3. 
NÍTIDUS IGUALADA FHCP
Cristina Riba -P-, Ona Vidal, 
Marina Asensi (2), Alba Ro-
magosa i Carla Claramunt. 
També Judit Llobet (1). Entre-
nadora: Marta Soler. 
Les benjamines van tornar a fer 
un molt bon partit. Si bé la set-
mana passada l’esforç no es va 
decantar al marcador en per-
dre per 8-0 contra un excel·lent 
Hoquei Figueres, aquest cap de 
setmana sí que s’hi ha reflectit 
clarament, en superar al CE 
Vendrell per 3-12. 

LA SANDVITXERIA IGUA-
LADA FHCP
Eva Besa -P-, Gina Balcells 
(2), Laura Crespo (1), Ariad-
na Busqué (6) i Aina Caro (2). 
També Laia Puig i Júlia Sabater 
(1). Entrenadora: Sheila Torres. 
L’equip mini femení va caure a 
casa contra l’HC Palau empa-
tant només 1 de les 3 parts en 
un partit on les igualadines van 
reaccionar tard i només van 
poder empatar la darrera part 
amb gols de l’Ona Bru i l’Abril 
Besa.
Aquest suposava el darrer par-
tit de la primera volta. La sego-
na començarà a Les Comes el 
12 de març a les 10:30 h contra 
el Mollet HC.
HC PALAU PLEGAMANS
Clàudia Àlvarez -P-, Marti-
na Solans, Xènia Garcia, Aina 
Poch, Maria Serra, Ariadna 
Quintero i Mireia Marsal.
Entrenador: Berta Busquets
Parcials: 0 - 2 /0 - 1 /2 - 2 
Els més petits de la casa van ju-
gar a Sitges contra el CP Ribes. 
L’expedició igualadina, que va 
creixent cada mes, va sumar 
un partit més d’experiència i 
bones sensacions.
IGUALADA FHCP
Ian Arjona, Carme Taixé, Nú-
ria Taixé, Paula Lucas, Laia 
Montiel, Ester Llom- bart, Iris 
Jiménez i Júlia Alsina.

El juvenil del HL Igualada aconsegueix 
una treballada i intensa victòria (2-1)

És per això que vam celebrar 
molt emotivament el gol que 
va entrar a la porteria del rival 
a la meitat del primer temps. 
Va ser una gran jugada de 
conjunt, sortida des de darre-
re la porteria, passi a la dreta 
i avançar metres per canviar 
de banda, xut amb atenció al 
rebot i gol. Arribem a la mit-
ja part amb 1-0, resultat molt 
curt i que fa preveure una se-

gona part elèctrica. El joc es 
va tornar més contundent i els 
minuts passaven sense gols, 
amb el Tsunamis pressionant 
cada cop més i acostant-se 
amb molt de perill a la nostra 
porteria. Continuava la gran 
actuació del Sergi i la defen-
sa, que mantenien tancada la 
porteria provocant la desespe-
ració del rival i obtenint fins 
a 3 powers a favor. Aquí vam 

aprofitar l’oportunitat i al ter-
cer power aconseguim fer gol 
d’un gran xut, 2-0 a falta de 7 
pel final. Semblava que el par-
tit es decantava cap Igualada, 
però el rival que treu totes les 
forces disponibles i posa setge 
a la nostra porteria. Minuts 
d’angoixa i a falta de 4 pel final 
un xut amb el porter tapat que 
entra a la nostra porteria, 2-1. 
Ja tenim el còctel perfecte per 
un gran final de partit i ner-
vis a flor de pell. Els juvenils 
de l’Igualada van mantenir la 
concentració i vam millorar 
encara més la defensa, llen-
çant perillosos contraatacs 
que mantenien al rival també 
amb molta cura defensiva. La 
pressió puja molt i cometem 
una errada quan faltaven 46 
segons pel final, power en 
contra. Els Tsunamis treuen el 
darrer cartutx i posen 5 juga-
dors de pista contra 3 i porter 
nosaltres. Va ser una eternitat 
aquest darrer minut, però re-
butgem tots els xuts i aconse-
guim una gran victòria.
Jugadors: Eric Gamboa, Adam 
Gràcia, Paula Sabaté, Gal·la 
Torrents, Roger Ferrer, Alex 
Cano, Marc Cano, Samu Pi-
quer.Porter: Sergi Pérez i 
Martí Sabaté. 

Accidentat partit, amb un to-
tal de 4 faltes locals, sanciona-
des amb 2 minuts d’expulsió 
i 5 dels visitants. El Gadex va 
saber jugar amb el factor pista 
a favor i va acabar guanyant el 
partit. 
Jugadors: Isaac Robles, HÈc-
tor RodrÌguez, Albert Mudar-
ra, Marc Cano, Roger Mas, 
Adam Gracia. Porter: Joan 
Carles Santano. Resultat: Ga-
dex 5 - 1 HL Igualada. 
ALEVÍ: HL Igualada A 3 - 
Tsunamis 4
Jugadors: Laia Mercadé, Àlex 
Sánchez, Arnau Santano, 
Marc Camarero, Lluís Torras, 
Eric Lorenzo. Porter: Yeray 
Lorenzo.
INFANTIL: HL Igualada 3 - 
Tsunamis 4
Jugadors: Alex Cano, Alex 
Sanchez, Erik Lorenzo, Lluis 
Torras, Laia Mercadé, Jan 
Gamboa, Ian Lopez, Julian 
Carrasco, Arnau Santano, Biel 
Segura i Marc Camarero. Por-
ter: Martí Sabaté
PREBENJAMI: HL Igualada 8 
- Tsunamis 1
ALEVÍ B: Uroloki-AE St An-
dreu 5 - HL Igualada 1.

Dura derrota del sènior 



Intensa activitat 
als Jocs Escolars de l’Anoia

JOCS ESCOLARS / LA VEU 

V enim d’un cap de set-
mana ple d’activitats 
als Jocs Esportius 

Escolars de l’Anoia. A part de 
la jornada normal de les com-
peticions d’associació, aquest 
dissabte es va disputar la 2a 
jornada del Circuit de Ping 
Pong, la 2a jornada de con-
trols de Natació i la 1a jornada 
de Patinatge Artístic.
La 2a jornada del Campio-
nat de Ping Pong es va cele-
brar a la Sala de Tennis Taula 
del Complex Esportiu de Les 
Comes. 21 participants de les 
diferents categories van par-
ticipar per sumar punts. Des-
prés d’aquesta 2a jornada, la 
classificació per escoles queda 
ordenada:
Circuit Ping Pong
1 Pla Moreres 154
2 Garcia Fossas 134
3 Escola Anoia 72
4 Escola Pia  36
5 Escola Turo 28
6 R. Castelltort 24
7 Marta Mata 20
8 Escolàpies  12
La 3a jornada del Circuit de 
Ping Pong està prevista pel 18 
de març de 2017 al mateix es-
cenari.
Durant el mateix dissabte, la 
piscina municipal d’Igualada 
estava oberta a la presa dels 
temps classificatoris per al 
Campionat Comarcal de Na-
tació per aquells nedadors que 
no practiquen natació amb 
l’escola.
Al Prat de Llobregat es va ce-
lebrar la jornada de Patinatge 
Artístic amb participació úni-
ca de la comarca de l’Anoia. 
El Club Patí Hostalets va des-
plaçar les seves esportistes a 
la competició. Tot i no assolir 
cap podi, els resultats són po-
sitius. Ara toca pensar en la 

  ASS N C A T V
1 R. CASTELLT. B 4 22 13 12,5  47,5 64
2 ESCOLÀPIES 3-4 23 12.5 11,5  47 64
3 MOWGLI “3” 11 14 8,5  44,5 56
4 GARCIA LORCA 19 8.5 14  43,5 64
5 MOWGLI “4” 21 9 11  41 56
6 JESÚS-MARIA 13 13.5 13  39,5 64
 D. MARTÍ TAR. 16 11.5 12  39,5 64
8 ATENEU 14 9.5 13,5  37 64
9 EMILI VALLÈS 12 12 10  34 54
10 MONALCO 14 10 9,5  33,5 56
 MARISTES 15 8 10,5  33,5 62
12 R. CASTELLT. A 3 2 10.5 9  32 16
13 MONTCLAR 11 11 1  23 56
14 D.MARTÍ VERD 7 7.5 8  22.5 56

POLIS benjamí femení

POLIS benjamí masculí 3r

POLIS benjamí masculí 3r-4art

POLIS benjamí masculí 4art

POLIS aleví masculí

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 1 9 8 1 0 96 48 26 72
2 MARISTES MX 8 6 1 1 81 47 21 64
3 EEM FONT-RUBÍ  9 5 1 3 78 66 20 72
4 ESCOLÀPIES M. 9 4 1 4 77 67 18 72
5 ESCOLÀPIES  7 4 0 3 56 56 15 54
6 MONALCO 2  8 3 0 5 60 68 14 64
7 SECC SALA MX 7 3 0 4 58 54 13 56
8 LA GRANADA  8 1 0 7 39 89 10 54
9 LA RÀPITA  7 0 0 7 31 81 7 52

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM FONT-RUBÍ 7 7 0 0 223 89 14 52
2 CAPELLADES A 8 6 0 2 262 113 14 58
3 BÀSQUET RIBES 8 6 0 2 269 191 14 64
4 EMILI VALLÈS 8 5 0 3 197 166 13 64
5 J.MERCADER FC 7 3 0 4 102 141 10 56
6 PERE VIVES 6 4 0 2 214 199 10 48
7 MONALCO 7 3 0 4 149 144 10 56
8 MARISTES 8 1 0 7 143 259 9 64
9 CAPELLADES B 7 1 0 6 101 230 8 56
10 EEM MEDIONA 6 0 0 6 29 157 6 48

BÀSQUET infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 10 9 0 1 467 275 19 80
2 MARISTES 10 8 0 2 394 242 18 72
3 E. ANOIA B 10 6 0 4 272 231 16 68
4 CB LLORENÇ 10 6 0 4 252 272 16 80
5 PERE VIVES 9 6 0 3 315 289 15 64
6 VILANOVA  11 3 0 8 209 351 14 84
7 E. ANOIA A 9 4 0 5 230 276 13 72
8 CAPELLADES 8 3 0 5 194 193 11 64
9 CASAL CATALÀ 9 2 0 7 224 260 11 72
10 ROQUETES 8 0 0 8 186 354 8 64

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 11 10 1 0 115 61 32 86
2 MARISTES 11 9 2 0 111 65 31 84
3 G. LORCA B 11 8 1 2 103 73 28 88
4 FS VILANOVA  11 6 1 4 95 81 24 78
5 AC. IGUALADA 11 4 4 3 93 83 23 86
6 ESCOLÀPIES 10 4 2 4 87 73 20 76
7 MONALCO 10 2 2 6 64 96 16 78
8 G. LORCA A 11 1 1 9 63 113 14 88
9 J. MARAGALL 9 2 0 7 61 83 13 70
10 FS PIERA  11 0 0 11 56 120 11 78

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA 10 8 0 2 47 19 24 68
2 EMILI VALLÈS B 8 7 0 1 54 15 21 64
3 INS BADIA B 8 6 0 2 40 23 18 48
4 PERE VIVES 10 4 2 4 50 36 14 80
5 MARISTES 8 4 1 3 23 19 13 52
6  PLA MORERES 7 4 0 3 14 27 12 50
7 C.CLARAMUNT 9 4 0 5 18 43 12 66
8 INS BADIA  A 8 3 2 3 30 27 11 40
9 MESTRAL 8 3 1 4 32 29 10 60
10 E. VALLÈS A 10 2 2 6 29 35 8 80
11 AC. IGUALADA 9 1 1 7 23 44 4 72
12 MONALCO 7 0 1 6 6 49 1 56

FUTBOL SALA infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  A 8 7 1 0 47 14 22 64
2 MONALCO 1 8 5 0 3 27 23 15 64
3 ESCOLA PIA B 10 4 2 4 34 29 14 70
4 MARISTES A 8 3 2 3 33 19 11 64
5 J. MERCADER 8 3 2 3 23 28 11 54
6 MARISTES B 9 3 1 5 17 33 10 72
7 MONALCO 2 7 0 0 7 6 41 0 56

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  9 8 1 0 54 15 17 72
2 MONTAGUT 9 6 2 1 43 29 14 66
3 MARISTES 7 3 1 3 15 15 7 56
4 MESTRAL 7 1 3 3 25 32 5 56
5 TOUS FS 8 2 1 5 27 37 5 52
6 ALL STAR FC 8 2 0 6 21 38 4 52
7 J. MERCADER 6 1 0 5 10 29 2 44

FUTBOL SALA juvenil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM MEDIONA 6 5 0 1 267 241 11 44
2 VILAFRANCA 7 3 0 4 311 295 10 50
3 SANT QUINTÍ 6 4 0 2 260 212 10 44
4 SANT RAMON 6 3 0 3 247 262 9 48
5 VILANOVA  7 1 0 6 212 287 8 54

BÀSQUET cadet masculí
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següent jornada prevista pel 
mes de març.
El diumenge, el Campionat 
de Cros va celebrar el 5è Cros 
escolars de Castellolí. Més de 
100 participants es van des-
plaçar fins al terme per re-
gistrar la seva millor marca i, 
alguns, per optar al premi a la 
regularitat. Aquesta setmana 
destaquem el podi de la cate-
goria P4:
P4 femení
Irina Guixà Les Passeres
Gina Queralt Garcia Fossas
Carla Martos Garcia Fossas
P4 masculí
Nel Nogales Maristes
Martí Carreras Maristes
Ton Queralt Garcia Fossas

ASS: esports associació N: natació C: cròs
A: atletisme T: total V: valors

  ASS N C A T V
1 MESTRAL B 18 7.5 9  34.5 48
2 MONALCO 3 3R 17 8.5 7,5  33 62
3 MOWGLI “3” 17 8 7  32 54
4 ESCOLÀPIES 3R B 14 6.5 8,5  29 44
 ESCOLA PIA MX 9 9 8  26 56
6 D. MARTÍ 3-4 FC 13 7 6  26 64
 ESCOLAPIES 3R A 19 6 1  26 58
8 AC.IGUALADA 13 5.5 1  19.5 56
 GARCIA LORCA 8 5 6,5  18,5 42

  ASS N C A T V
1 RAMON CAST. 18 11 10,5  39,5 56
2 J.MARAGALL A 20 8 11  39 56
3 EMILI VALLÈS 16 10.5 10  36,5 48
4 ATENEU 18 8.5 8,5  35 56
5 C. ÒDENA 16 7.5 9,5  33 52
6 JESÚS-MARIA FC 13 9.5 7,5  30 56
7 MARISTES B 12 7 8  27 48
8 C. ÒDENA MX 10 7.5 9  26.5 64
9 MONALCO 2 3-4 13 6.5 7  26.5 54
10 G. FOSSAS 3-4 9 9 6,5  24,5 56
11 J.MARAGALL B 7 6 1  14 52

  ASS N C A T V
1 G. FOSSAS 4T 19 9 9  37 56
2 MOWGLI “4” 14 8.5 8,5  31 40
3 E. PIA A FC 16 7.5 6,5  30 54
4 MESTRAL A 15 7 6  28 48
5 ESCOLAPIES 4T 13 5.5 8  26.5 54
6 D. MARTÍ 4T 13 6 7,5  26.5 48
7 MONALCO 1 4T 11 8 7  26 60
8 MARISTES A 13 6.5 1  20.5 48
9 MARTA MATA 6 0 0  6 48

  ASS N C A T V
1 MOWGLI “6” 21 11 10,5  42,5 58
2 R. CASTELL. “B” 21 10.5 10  41,5 64
3 MESTRAL 17 7.5 9,5  34 56
 C. ÒDENA 18 8 8  34 48
5 MDP IGUALADA 17 7 8,5  32,5 64
6 GARCIA FOSSAS 11 9.5 11  31,5 56
7 ATENEU 13 10 7,5  30,5 56
 R. CASTELL. A 15 8.5 7  30,5 64
9 EMILI VALLÈS 13 6 9  28 52
10 MOWGLI “5” 11 9 6,5  25,5 62
11 POMPEU FABRA 8 6.5 1  15,5 64

  ASS N C A T V
1 MONTCLAR A 18 9 7  34 54
 RAMON CAST. 18 7 9  34 64
3 MOWGLI 20 7.5 5.5  33 64
4 JESÚS-MARIA 17 8 6,5  31,5 56
5 EMILI VALLÈS A 15 5 8,5  28,5 58
6 CASTELL ÒDENA 14 6.5 7,5  28 56
7 ATENEU 14 6 6  26 56
8 EMILI VALLÈS B 9 5.5 8  22,5 52
9 MONTCLAR B 7 8.5 1  16,5 44

Per aquest cap de setmana, 
dissabte es disputarà la Jor-
nada de JEEA de les compe-
ticions d’associació i una nova 
jornada del Campionat Polis-
portiu Prebenjamí. Els equips 

participants a la trobada ju-
garan a futbol sala i mini bàs-
quet a les diferents pistes de la 
comarca. Completa la infor-
mació esportiva de la comarca 
visitant www.ceanoia.cat



Empat del CFI femení 
al camp de l’Europa (0-0)

Se li escapa el liderat 
al Futbol Sala 
Montmaneu

Sensible millora de l’AVI a Badalona, 
malgrat perdre per un clar 3-0

FUTBOL  / LA VEU

V aluós punt sumat 
per l’Igualada en el 
sempre difícil despla-

çament al Nou Sardenya per 
enfrontar-se a l’Europa, tercer 
classificat de la 2a Nacional i 
aspirant a lluitar per la promo-
ció d’ascens a la màxima cate-
goria.
L’equip de Jordi Torres plantejà 
un partit molt seriós en defen-
sa, dificultant en tot moment 
l’habitual joc de combinació de 
les escapolades. Amb tot però, 
les locals disposaren de les mi-
llors ocasions del partit però 
una vegada més les bones inter-
vencions de la portera i Noelia 
Garcia foren decisives. D’altra 
banda el bagatge ofensiu de les 
igualadines vingué per ràpids 
sortides al contracop però fal-
ta una mica d’encert i precisió 
en els darrers metres, tant en la 
rematada com en la tria de la 
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   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet 47 15 2 4 55 25
2 Unif. Bellvitge 47 14 5 2 35 10
3 Sant Joan D. 37 10 7 4 47 31
4 Espluguenc  36 11 3 7 35 34
5 Sant Just At. 34 11 1 9 55 45
6 Marianao Pob. 31 9 4 8 27 26
7 Junior 31 9 4 8 33 35
8 Montserrat 30 8 6 7 34 32
9 Fontsanta 28 7 7 7 36 29
10 Delta Prat 27 7 6 8 31 36
11 Vilafranca At. 27 8 3 10 26 31
12 Ce Olímpic 26 6 8 7 37 37
13 Martorell 26 8 2 11 35 41
14 San Mauro 25 7 4 10 30 39
15 Gornal 25 6 7 8 34 44
16 Moja 21 6 3 12 30 49
17 Dinamic Batlló 16 4 4 13 25 44
18 Cooperativa 11 1 8 12 26 43

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 21
Cooperativa 0 - 2 Fontsanta
Vilafranca At. 0 - 2 Espluguenc 
Moja  0 - 1 Dinamic Batlló
Marianao Pob. 2 - 0 Montserrat 
Delta Prat  0 - 1 Gornal 
Can Vidalet  2 - 1 Martorell
Junior  1 - 6 Sant Just At.
Olímpic  2 - 2 Sant Joan D. 
San Mauro  0 - 0 Un. Bellvitge

Jornada 22
Gornal-Fontsanta
Martorell-Prat Delta
Montserrat-Can Vidalet
Sant Joan Despí-Marianao Poblet
Unificacion Bellvitge-Olímpic Can Fatjó
Dinamic Batlló-San Mauro
Sant Just-Moja
Espluguenc-Junior
Atlètic Vilafranca-Ciudad Cooperativa

   PT. g e p gf gc
1 Begues 54 17 3 1 53 21
2 Joventut Rib. 44 12 8 1 45 22
3 La Múnia 42 13 3 4 47 25
4 Sitges 40 12 4 5 43 24
5 Piera 36 11 3 7 43 29
6 Òdena 35 9 8 4 31 25
7 Cubelles 29 8 5 7 39 27
8 Riudebitlles 28 8 4 9 32 34
9 Anoia 27 9 0 12 36 45
10 Sant Pere M. 26 8 2 11 35 43
11 Martinenca  25 7 4 10 31 39
12 Suburense B 25 6 7 8 32 41
13 Calaf 24 7 3 11 43 52
14 Hortonenc  22 6 4 11 45 48
15 Olivella  20 5 5 11 30 44
16 Hostalets 19 5 4 12 31 49
17 Carme 18 4 6 11 39 58
18 Sant Cugat S. 12 3 3 15 32 61

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 21
Òdena 1 - 1 Sitges
Cubelles Ajr. La Múnia
Sant Cugat S. 1 - 5 Piera
Hostalets  1 - 3 Martinenca 
Carme 2 - 3 Begues
Suburense B 2 - 3 Sant Pere M.
Anoia 2 - 4 Riudebitlles
Calaf 3 - 0 Hortonenc 
Joventut Rib. 1 - 1 Olivella

   PT. g e p gf gc
1 Balaguer 42 12 6 2 40 19
2 Santboià 38 11 5 4 39 25
3 Reus B 35 9 8 2 39 26
4 San Cristòbal 35 10 5 5 28 22
5 Almacelles 33 9 6 4 38 19
6 Vista Alegre 30 8 6 6 31 23
7 Viladecans 29 8 5 7 22 16
8 Sant Ildefons 29 8 5 7 31 27
9 Rapitenca 28 7 7 6 28 28
10 Alpicat 27 7 6 7 30 35
11 Vilanova Geltrú 27 8 3 9 27 40
12 Lleida B 26 7 5 7 24 25
13 Vilaseca 25 7 4 9 26 34
14 Suburense 21 5 6 9 25 30
15 Igualada 19 5 4 10 31 39
16 Rubí 13 2 7 11 19 34
17 Morell 2 0 2 18 7 43

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 21 
Alpicat 2 - 2 Vista Alegre
Rapitenca 0 - 0 San Cristòbal
Rubí 0 - 3 Balaguer
Suburense 1 - 2 Sant Ildefons 
Reus B 3 - 0 Vilanova Geltrú 
Viladecans 3 - 0 CD Morell 
Vilaseca 0 - 1 FC Santboià 
Lleida B 1 - 0 Almacelles
Descansa Igualada

Jornada 22
Vista Alegre-Morell
Sant Ildefons-Alpicat
Balaguer-Suburense
San Cristobal-Rubi
Santboia-Rapitenca
Jesus i Maria-Vilaseca
Vilanova Geltrú-Igualada
Efac Almacelles-Reus B
Lleida B-Viladecans

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 22
Olivella-Riudebitlles
Sant Pere Molanta-Joventut Ribetana
La Múnia-Suburense B
Martinenca-Cubelles
Hortonenc-Hostalets de Pierola
Begues-Calaf
Sitges-Carme
Sant Cugat Sesgarrigues-Òdena
Piera-Anoia 

Jornada 20
Jorba-Rebrot
La Pobla Claramunt-La Paz
San Mauro B-Tous
Fatima-Capellades
Ateneu Igualadí-Montbui
La Torre Claramunt-Montserrat B
Cabrera-Masquefa Club Esportiu
La Llacuna-Vallbona

   Pt. G E P Gf Gc
1 La Pobla Cl. 45 14 3 2 73 15
2 San Mauro B 44 14 2 2 54 18
3 Capellades 41 13 2 4 66 24
4 Tous  41 12 5 2 50 18
5 Ateneu Ig. 37 11 4 3 69 25
6 Fatima  37 12 1 6 45 35
7 Montserrat B 31 10 1 7 33 27
8 La Torre Cl. 25 7 4 8 34 35
9 Rebrot  22 6 4 9 44 53
10 La Llacuna  21 4 9 5 31 46
11 Cabrera 19 5 4 10 41 59
12 La Paz  17 5 2 12 31 67
13 Montbui 15 4 3 12 30 49
14 Jorba  14 3 5 11 35 58
15 Masquefa 10 2 4 13 21 85
16 Vallbona 3 0 3 16 15 58

Jornada 19
Montserrat B 2 - 3 Ateneu Ig.
Montbui  3 - 4 Fatima 
Capellades 5 - 2 San Mauro B
Tous  2 - 1 La Pobla Cl.
Vallbona 1 - 2 Rebrot 
La Paz  2 - 5 Jorba 
La Llacuna 3 - 1 Cabrera 
Masquefa  4 - 2 La Torre Cl.

darrera passada.
L’empat confirma el bon mo-
ment de joc de les blaves que 
diumenge que ve rebran a les 
Comes al cuer Porto Cristo 
balear. El partit serà a les 16’15 
hores. 
Europa:
Mireia Vintró, Zaira Aben-
za (Núria Becerra, 74’), Belén 
Fuertes, Carla Bartolomé, Laia 
Castilla, Sonia Zarza, Andrea 
Porta, Anna Sitjà (Ana Alco-
cer, 61’), Marta Pou, Anabel 
Chamorro i Carla Clemente.
Igualada: Noélia Garcia, Esther 
Soler, Aina Vall, Marta Cubí, 
Elena Alert (Júlia Tomàs, 77’), 
Jéssica Pablos, Miriam Solias, 
Núria Miquel (Laura Ribas, 
64’), Judit Pablos, Jana Mari-
mon (Mariona Marsal, 62’) i 
Marina Salanova.
Àrbitre: Teresa Purtí Paez. Tar-
geta groga a la local Andrea 
Porta i a les visitants Núria Mi-
quel i Esther Soler. 

Malgrat de ser un dels millors 
partits de la temporada, una 
jugada aïllada del Balaguer 
allunya el liderat del Montma-
neu de futbol sala. 
Quan semblava que el Mont-
maneu tornava al camí de la 
victòria, l’ordenat i disciplinat 
equip de Balaguer va esquin-
çar el somni d’arribar al liderat 
amb un gran gol fruit d’una 
jugada aïllada.
La primera part va ser un xoc 
de trens en el que el Montma-
neu va aportar el joc i la inten-
sitat i el Balaguer l’ordre i la se-
guretat. No van haver-hi gols, 
però el Montmaneu va dispo-
sar de les millors ocasions.
En la segona part es va deixar 
notar la major experiència i el 
físic de l’equip visitant, que no 
obstant van haver de marcar 
fruit d’una jugada aïllada i en 
la que el Montmaneu va tenir 
a les seves mans l’empat i in-
clús la victòria.

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT 

R esultat enganyós a Ba-
dalona després del que 
es va veure dins del 

terreny de joc.  Primera part 
amb clar domini local, però es 
trobà a un igualada endreçat i 
disposat a arreglar els errors 
de les anteriors jornades i ho 
va fer amb solvència, però les 
jugades d’estratègia van con-
demnar als blaus.  
Primer una falta a la frontal 
blava, executada a la perfecció 
per el seu jugador franquícia 
i en el segon període un cór-
ner que els blaus no van saber 
defendre, van llastrar les as-
piracions de puntuar al camp 
badaloní.  
A partir d’aquest gol els igua-
ladins van arraconar als locals 
i els hi va mancar encert en les 
rematades finals, perquè oca-
sions, les tingueren.  Quant 
més i millor jugaven els blaus, 

ja a les acaballes del partit, ar-
ribà el tercer dels locals.
Primera meitat, minut 20, fal-
ta al lateral de l’àrea local que 
serveix Sergi en jugada assa-
jada i Pau remata alt per poc. 
Min 39, contra blava, Sergi 
puja la banda i la seva centra-
da la remata Xavi C.,i fa lluir 
al meta badaloní, que envia el 
cuir a córner. Min 44, falta a 
la frontal igualadina que exe-
cuten els locals a la perfecció i 
s’avancen el marcador 1-0.
En la segona meitat en el mi-
nut 53, córner a favor local 
que agafa als blaus despistats 
i estableixen el 2-0. Min 67, 
llançats els blaus en atac, Xavi 
C. marxa per cames i el seu xut 
creuat petoneja el pal i s´en va 
fora. Min 72, centrada de Pep 
a l’olla i Wilson de xilena torna 
a estavellar el cuir a la base de 
la porteria local. Min 89, amb 
els blaus pressionant de valent 
als locals, marxen en contra 

rápida i fan el tercer, 3-0.
Per els blaus van jugar, Diego, 
Farré, Pep, Manel C., Calsina, 
Canals, Pau, Wilson, Sergi, 
Xavi C., Costa, Gámez, Sevi-
lla, Toro, Moyes, a la banqueta 
Ramonet i Jordi Enrich.  
La propera jornada visitará 
Les Comes el controvertit Bar-
celoneta.

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



Nou atletes del CAI participen al 32è 
Campionat d’Espanya Promesa en 
Pista Coberta de Madrid
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ATLETISME / LA VEU 

N ou atletes del 
C.A.Igualada Petro-
miralles, van par-

ticipar dissabte i diumenge 
passats al 32è Campionat d’ 
Espanya Promesa en Pista Co-
berta de Madrid, entre els atle-
tes estatals capdavanters nas-
cuts els anys 1995-1996-1997. 
Van sobresortir les 4es posi-
cions de Marc Sànchez en salt 

El Cadet Masculí va quedar en segona posició.

Cinc medalles més als 
Campionats Júnior 
de Catalunya en Pista 
Coberta

Tres atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles, van participar 
dimarts, 7 de febrer, en les 
proves respectives del Campi-
onat de Catalunya absolut dels 
3.000 m.ll. en Pista Coberta, 
que es va dur a terme a Saba-
dell conjuntament amb el Me-
eting Internacional d’Atletis-
me de la FCA, en el que l’etíop 
Genzebe Dibaba va establir un 
nou rècord mundial dels 2.000 
m.ll. amb  5’23”75.
La Cadet Judit Ibarra era 5a 
amb 10’48”15, entrant 9a la 
també Cadet Berta López, 
amb  11’07”17. 
Albert Nogueras era 3r. en la 
final B dels 3.000 m.ll. abso-
luts masc., amb  8’41”47.

Presència igualadina 
als 3.000 m. ll. en Pista 
Coberta de Sabadell

Els atletes del C.A.Igualada 
Petromiralles Guillem Carner 
i Dasha Malevich, es procla-
maren  campions de Catalu-
nya Junior en Pista Coberta 
en les proves respectives dis-
sabte passat, en el decurs del 
campionat català  disputat a 
Sabadell.
Hi participaren 10 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
assolint un total de 5 medalles: 
2 d’or,  1 d’Argent i 2 de Bron-
ze, a més de diversos llocs de 
finalista, i diverses mínimes 
per als estatals de la categoria i 
marques personals.
Sobresortiren les actuacions 
de Dasha Malevich, campiona 
de Catalunya en Salt d’Alça-
da amb 1,66 m., i de Guillem 
Carner, campió català dels 800 
m. llisos, amb 1’56”49.

Marta Llagostera era sots 
campiona en els 1.500 m.ll. 
amb 4’55”82.  Les medalles de 
Bronze eren per a Naima Ait 
Alibou en els 800 m.ll. amb 
2’20”99, i per a Núria Rey en 
Pes, amb 9,68 m.
Judit Bascompte era 4a en els 
60 m.ll. amb 7”89 a la Final, i 
amb 7”97 en s/f.. Anna Asen-
si era 6ª a la final dels 60 m.ll. 
amb 7”93, i amb 7”97 en s/f..               
Gemma Ortega era 8a global 
a la final dels 200 m.ll. amb 
27”98, i amb 27”71 en s/f.  
Marcel Abad era 10è en 800 
m. ll. amb 2’06”83.  
Jordi Castarlenas era 6è en la 
s/f. corresponent dels 60 m. 
tanques amb 8”98, i Gemma 
Ortega 6ª en la seva s/f. dels 
60 m.ll. amb 8”43, que no els 
donaven l’accés a les finals 
respectives.

Vuit podis per al CAI en el             
Campionat de Catalunya de Cros
ATLETISME / LA VEU

Els atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles /
Dental Igualada, prota-

gonitzaren diumenge al matí 
una excel·lent actuació en la 
seva participació al 98è Cam-
pionat de Catalunya de Cros 
individual i per equips dispu-
tat conjuntament amb el Cros 
de Caldes de Malavella, a la 
Rbla. del Rufí i rodalies.  Uns 
2.800 atletes van possibilitar 
una magnífica matinal de 
Cros. Els anoiencs assoliren 
un total de 8 podis al Cam-
pionat català de Cros: pel que 
fa al CAI Petromiralles, Pau-
la Blasco va ser campiona de 
Catalunya Juvenil individual 
i les juvenils fem., campiones 
de Catalunya. Abdessamad 
Oukhelfen era campió de 
Catalunya Junior individual, 
i les Junior fem. foren sots 
campiones per equips, classi-
ficant-se per al Camp. d’Espa-
nya per clubs.  A més, pel que 
fa als equips del Petromiralles 
/Dental Igualada, les Infan-
tils fem.  foren campiones de 
Catalunya, amb Carla Bis-
bal campiona individual,  els 

d’alçada, amb 2,05 m., i de 
Cora Salas en el salt de llarga-
da amb 5,78 m.
Santi Ramos era 5è a la final 
dels 60 m. tanques amb 8”23, 
i 8”22 en s/f., ambdues míni-
mes estatals absolutes.
Jordi Yoshinori Matsuoka era 
7è en el salt de llargada masc., 
amb 7,27 m., essent 10è Aleix 
Marín amb 7,10 m. També 
10è era Eduard Fàbregas en 
alçada, amb 2,00 m.  Victor 

Pifarré era 7è. en la seva s/f. 
dels 60 m.ll. amb 7”07, i 7”09 
en sèries classif.  Maria Abadal 
era 6a en la seva s/f. dels 60 m. 
tanques, amb 9”15, i 9”17 en 
sèries classif., no accedint a 
les finals respectives. Jan Roca 
era 1er en la seva sèrie clas-
sificatòria dels 200 m.ll. amb 
22”11, -mínima estatal abso-
luta-, abandonant per lesió 
muscular soferta durant la 
s/f. corresponent.

L’Infantil Femení es va proclamar campió de Catalunya.

Cadets masc. sots campions, 
i les Cadets fem. eren 3eres. 
de Catalunya per clubs, clas-
sificant-se els 2 conjunts Ca-

det del CAI per al Campionat 
d’Espanya de Cros per Clubs 
del proper 26 de febrer a Ma-
rina d’Or d’Oropesa del Mar. 

Guillem Carner, amb l’or.

Tres podis del CAI al 
Campionat Català de 
Marxa a Mataró

Els marxadors del C.A. Iguala-
da Petromiralles Josep Martí, 
Silvia González i Marc Aguila, 
van assolir 3 podis en la seva 
participació al 85è. Campi-
onat de Catalunya de Marxa 
Atl. absolut, Promesa i per a 
Veterans, disputat conjunta-
ment amb el G.P. de Marxa 
Ciutat de Mataró.
Josep Martí era 2n. i sots cam-
pió en Veterans M-40, amb 26 
m. 11 seg. sobre 5 km de re-
corregut. 
Sílvia González assolia la 2a 
posició absoluta fem. al Cam-
pionat català, amb 2h. 03m. 
04 seg., sobre els 20 km. de la 
prova gran femenina domi-
nada per Mar Juárez (Avinent 
Manresa).
Pel que fa al Trofeu de Mataró 
de Marxa, va sobresortir el 1r 
lloc de Marc Aguila en Ale-
vins masc. amb 13m. 31 seg. 
sobre 2 km. de recorregut.
En la prova gran masculina 
sobre 20 km., es va imposar  
Marc Guerrero - F.C. Barcelo-
na - amb 1h. 40m. 45 seg.

Judit Ibarra, cinquena.



Els primers equips del Bàsquet Igualada, 
en un moment dolç en plena temporada

BÀSQUET / LA VEU 

E l primer equip del CBI, 
que disputa la Lliga 
EBA, va obtenir una 

victòria molt important a la 
pista del Morabanc Andorra B.
L’equip afrontava el partit amb 
el debut de Waly Niang de re-
torn a Andorra després d’estar 
a LEB Plata. Un reforç molt 
important per l’equip local.
El primer quart, va ser decisiu 
pels igualadins, sortien ento-
nats i amb molt bones sensa-
cions. el primer parcial era de 
16-25.
El segon període va ser més 
equilibrat degut a les segones 
opcions de tir, aconseguides 
pel millor físic dels jugadors 
del BC Morabanc Andorra B. 
El segon parcial era de 23-15, 
que col·locava un resultat a la 
mitja part de 39-40.
El tercer quart va ser de do-
mini local, imposant un ritme 
lent i amb la possibilitat de 
l’anotació en posicions estàti-
ques gràcies al domini del fí-
sic. El tercer parcial va ser de 
18-13, que feia un total de 57-
53 al marcador.
L’últim període del partit sem-
blava que seria amb la mateixa 
tònica que el tercer, però uns 
últims cinc minuts de caràcter 
visitant i sent molt més forts 
mentalment. L’últim parcial 
va ser de 14-25.
El resultat final del partit va 
ser B.C. Morabanc Andorra B 
71 – Physic CB Igualada A 78.
Victòria molt important a un 
equip que amb aquesta incor-
poració es converteix en molt 
més perillós.
Morabanc Andorra B: H. Sc-
hneider (15), S. Jevric (6), 
V. Aguilar (2), O. Fernandez 
(2), F. De Oliveira (0), N. Bria 
(18), A. Guzman (0), C. Ga-
briel (16), W. Niang (12).
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(6), E. Burgès (0), M. Moliner 
(4), J. Torres (7), M. Benito 
(5), C. Fons (12), MA. Garcia 
(5), A. Gual (20), X. Creus (0), 
S. Laguarta (0), E. Tejero (10), 
P. Camí (9).
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 Pj G P Pf Pc Pt
1 Quart 16 13 3 1332 1155 29 +1
2 Mollet 16 13 3 1275 1115 29 +10
3 Lleida 16 12 4 1305 1209 28 -1
4 Barberà 16 11 5 1202 1155 27 +3
5 Sant Adrià 16 9 7 1383 1277 25 +1
6 Palma AE 16 9 7 1188 1257 25 -2
7 Muro 16 7 9 1227 1225 23 -1
8 El Masnou 16 7 9 1125 1091 23 -3
9 Valls 16 7 9 1139 1234 23 +2
10 Igualada 16 7 9 1194 1165 23 +3
11 Cerdanyola 16 5 11 1158 1307 21 +1
12 Castelldefels 16 4 12 1167 1261 20 -8
13 Andorra B 15 4 11 1061 1212 19 -1
14 Sitges 15 3 12 1036 1129 18 -11

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 16
Muro Basket-Barberà 82-86
Vive El Masnou-Valls Nutrion 69-82
Basquet Sitges-Cerdanyola  88-93
Morabanc Andorra B-Igualada 71-78
Quart-Pardinyes Lleida 101-85
Sant Adrià-Palma Air Europa 87-77
Mollet-Castelldefels 89-73

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 18 (final 1a fase)
Tarragona-Platges Mataró 61-67
Physic Igualada-Arenys  68-52 
Barça Cbs-CN Terrassa  73-57
Granollers-Jet Qsport 42-82
Cerdanyola-Sese 65-47

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 18 17 1  1209 923 35
2 Cerdanyola 18 16 2  1105 882 34
3 Platges Mataró 18 13 5  1064 970 31
4 Jet Qsport 18 10 8  985 920 28
5 CN Terrassa  18 9 9  927 986 27
6 Igualada 18 8 10  927 1000 26
7 Arenys 18 5 13  1035 1119 23
8 Tarragona 18 5 13  941 1047 23
9 Sese 18 5 13  992 1108 23
10 Granollers 18 2 16  934 1164 20

Jornada 17
Barberà-Mollet
Castelldefels-Sant Adrià
Palma Air Europa-Quart
Pardinyes Lleida-Morabanc Andorra B
Physic Cb Igualada-Sitges     dia 18, 18h
Cerdanyola-Vive El Masnou 
Valls Nutrion-Muro Basket Academy

Parcials: 16-25, 23-15 (39-40), 
18-13 (57-53), 14-25 (71-78).
Àrbitres: D. Hernandez, M. 
Mateu

El sènior femení A comença-
rà la 2a fase molt bé
Nou partit a casa de les noies 
del Physic CB Igualada i victò-
ria en l’últim partit d’aquesta 
primera fase. El matx ha co-
mençat a un ritme alt, on les 
igualadines han posat el llistó 
molt alt a nivell defensiu, tre-
ballant de valent i no donant 
moltes opcions a les noies de 
l’Arenys. Amb un resultat fa-
vorable als 7 minuts del partit 
(9-4), les noies d’en Pep Pique-
ras s’han relaxat a nivell ofen-
siu amb un parell de pèrdues 

de pilota, i els contraatacs de 
les visitants fan que el resultat 
al final del primer quart sigui 
de 13-11.
En el segon quart, les interiors 
de l’Arenys, més físiques que 
les igualadines, han comen-
çat a anotar de manera fàcil. 
Les igualadines, per això, han 
sabut contrarestar-ho amb 
un ritme alt en defensa i aju-
dant-se molt. En el minut dos 
del quart les visitants s’han po-
sat per davant amb un 15-17. 
Aquí ha estat quan en Pep ha 
demanat minut, i en la prime-
ra defensa hem recuperat pilo-
ta i Berta Sellarès ha anotat un 
triple que ens tornava a posar 
per davant en el marcador. A 
partir d’aquí les igualadines 

no han baixat el ritme i han 
marxat a la mitja part amb un 
resultat favorable de 36-27.
A la represa del partit, un cop 
més les pèrdues de pilota de 
les locals han fet que les visi-
tants es posessin a 5 punts de 
diferència (38-33). Un temps 
mort d’en Pep Piqueras ha fet 
que les igualadines sortissin 
amb una altra energia a la pis-
ta i anotessin 4 triples seguits 
per poder agafar aire i seguir 
treballant. El parcial en aquest 
quart va ser de 18-16 que dei-
xava un resultat de 54-43.
En l’últim quart del partit les 
igualadines han seguit estant 
molt encertades de cara a cis-
tella i això les ha fet guanyar el 
partit i l’average, fet important 

de cara a la segona fase. El re-
sultat final ha estat de Physic 
CB Igualada 68 – Arenys Bàs-
quet 52.
Les igualadines acaben la pri-
mera fase i començaran la se-
gona amb un molt bon balanç 
de 6-2, que ens permet estar a 
la part alta del grup.
CB Igualada: C. Carner (14), 
E. Roda (-), S. Carrasco (4), J. 
Lamolla (11), M. Jane (11), M. 
Amatller (-), B. Sellares (6), 
M. Fernandez (-), B. Armen-
gol (22), M. Teixidor (-), E. 
Freixes (-).
Arenys: C. Gibert (8), M. Bal-
mes (6), P. Casramona (4), L. 
Cabllero (4), J. Kapa (2), A. 
Arola (1), B. Kovacevic (8), B. 
Masso (2), C.D. Redmon (17).
Parcials: 13-11, 23-16 (36-27), 
18-16 (54-43), 14-9 (68-52).
Àrbitres: J. Baena, A. Rodriguez.
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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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PATINATGE / LA VEU 

La patinadora de la sec-
ció de Patinatge Artístic 
de l’Igualada HC, Mar-

ta Bossa, va participar aquest 
diumenge a la fase de prese-
lecció per la Copa Barcelona 
de Patinatge Artístic, en la 
seva nova categoria Juvenil, i 
amb el nou quadre tècnic de 
la secció, format per les entre-
nadores Mònica Sala i Ester 
Fornell. 
La prova es va disputar a Lliçà 
de Vall amb l’objectiu de clas-
sificar-se entre les 30 millors 
puntuacions, obtenint la Mar-
ta una bona 21a posició en la 
seva nova categoria per edats, 
acabada d’estrenar i meritòria 
pel poc temps que ha tingut 
per preparar la seva coreogra-
fia.  Amb aquest resultat pas-
sarà a disputar la Copa Barce-
lona Juvenil.

La patinadora del HC 
Igualada, Marta Bossa, 
classificada per la Copa 
Barcelona Juvenil

WATERPOLO / LA VEU

El passat dissabte 12 de 
febrer els waterpolistes 
de la categoria Absolu-

ta Masculina del CNI va jugar 
contra el Banyoles a la Piscina 
Municipal de les Comes, amb 
un resultat final de 7 – 10. En 
aquest partit tant l’equip lo-
cal com l’equip visitant es ju-
gaven la tercera posició en la 
classificació general, això els 
donava opció seguir lluitant 
per promocionar a la lliga su-
perior. L’Igualada no renuncia 
a aquesta opció però el camí a 
recórrer és més llarg.
En el primer quart del par-
tit els “Aigualits” van saltar a 

1. Moratona, J. Manel / Porsc-
he 917K. Voltes: 237,07
2. Gaspà, Jordi / Matra MS-
670b Voltes: 236,39

Disputada la tercera cursa d’Sport-prototips 
puntuable per al campionat social del Tim Comarca
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SLOT / LA VEU 

E l temps vola, i malgrat 
ser encara al mes de 
febrer el passat diven-

dres es disputava ja la tercera 
cursa d’Sport-prototips pun-
tuable pel campionat social 
del Tim Comarca. 
Un cop més l’assistència es va 
ressentir de la coincidència 
en dates amb una altra cur-
sa a la comarca, i només 12 
pilots amb els seus respectius 
vehicles van respondre a la 
crida del club igualadí. Com 
ja sabeu els que ens llegiu, de 
primer es van dur a terme les 
obligades verificacions tècni-
ques, acabades les quals es va 
procedir a disputar la màne-
ga cronometrada per tal d’es-
tablir la graella de sortida. El 
campió en títol no va deixar 
que se li escapés la pole po-
sition. Molt a prop acabava 
el pilot d’Ivars d’Urgell Jordi 
Gaspà, que tenia encara més 
a prop al montbuienc Josep 
Rosinés, que va quedar a tan 
sols 3 mil·lèsimes d’ell.
La competició es va configu-
rar en una cursa de set i una 
de sis pilots, amb una durada 
de les mànegues de vuit mi-
nuts. L’estat de la pista torna-
va a ser òptim, llevat potser 
d’un dels carrils exteriors 
que tenia menys adherència 
al ser el que menys utilitzen 
els pilots per a entrenar, que 
tot i així en poques voltes va 
recuperar el nivell necessari.
La primera cursa no va tenir 
massa història, ja que l’Al-
bert Vidal no va donar cap 

oportunitat enduent-se-la 
de carrer. A la segona, però, 
la lluita va ser molt tancada, 
i transcorregudes les quatre 
primeres mànegues hi havia 
5 pilots empatats, i no va ser 
fins a les dues finals que es 
van establir les diferències. 
El poleman no va poder fer 
valer la seva superioritat, ja 
que en una sortida de pista 
es van malmetre les trenetes 
i el cotxe tenia dificultats en 
l’alimentació elèctrica que 
el van fer perdre tota opció. 
Així van quedar al davant en 
Josep Manel Moratona, que 
va tornar a brodar la cursa, i 
en Jordi Gaspà, segon a una 
volta de distància, i que es 
van repartir les voltes ràpi-
des a tos els carrils. L’igua-

ladí Joan Bisbal va ser un 
brillant tercer amb un cotxe 
hipotèticament inferior però 
que va protagonitzar una 
prestació increïble. 
Aquest divendres hi tornarà 
a haver Activitat al Tim Co-
marca, amb la molt esperada 
primera cursa de Formula 1 
vintage, una categoria de la 
que se’n va fer un assaig molt 
prometedor l’any passat i que 
aquest any ocuparà un lloc 
de ple dret al calendari.

Classificació

3. Bisbal, Joan / Porsche 917K.
Voltes: 235,25
4. Rosinés, Josep / Matra MS-
670b. Voltes: 232,49
5. Vidal, Albert / Lotus 40
Voltes: 231,45
6. Claret, Pitia / Matra MS-
670b. Voltes: 231,43
7. Claret, Ricard / Matra MS-
670b. Voltes: 225,21
8. Bisbal, Àlex / Porsche 908/1
Voltes: 219,11
9. Moretó, Miquel / Lotus 40
Voltes: 214,19
10. Martí, Carles / Lotus 40
Voltes: 211,05
11. Ruiz Jr., Josep / Porsche 
917K. Voltes: 204,55
12. Tapiolas, Joan / Ferrari 
330P4 Spider. Voltes: 168,00
13. Bisbal, Daniel / Porsche 
908/3. Voltes:137,25

l’aigua amb més falta de con-
vicció  que  l’equip de l’Estany. 
L’equip visitant va saber apro-
fitar l’ocasió per posar-se 3-0 
en el marcador. L’entrenador 
D.Ramis va demanar temps 
mort per tal  de solucionar 
aquest desajust i motivar als 
seus jugadors i poder situ-
ar-los dins del partit, gràcies 
a això van poder empatar el 
primer quart amb un 3-3.  Al 
segon quart, l’equip del CNI  
va aconseguir posar-se per 
davant del marcador amb dos 
gols de més, però la falta de 
convicció i el desànim causat 
pel nefast arbitratge, va pro-
vocar que l’equip del Banyoles 
tornés a posar-se per sobre 

en el marcador. Finalment la 
victòria va ser per l’equip vi-
sitant. 
Parcials: 3-3, 2-4, 1-1, 1-2. 
Alineació CNI: R.Sarlé (por-
ter), M.Espinagosa, A.Tor-
ras(1), J.Burgues, R.Calaf, 
J.Soler(1), E.Noguera(2), 
T.Mallofré, D.Sánchez(1), 
M.Badia, D.Pelejà, X.Palo-
mo(2), P.Gómez (porter)
El pròxim partit serà demà 
dissabte a la Piscina Muni-
cipal de les Comes contra 
el Club Natació Picornell a 
les 19.45h. 

Els “Aigualits” CN Igualada perden contra el       
Banyoles a casa



Gran èxit en el III Trofeu de Carnaval 
de gimnàstica rítmica organitzat pel 
Club Gimnàstic San Roque 
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA  / LA VEU 

Per tercer any consecu-
tiu el Club Gimnàstic 
San Roque ha organit-

zat una gran jornada de gim-
nàstica rítmica amb la diver-
tida temàtica de carnaval, al 
pavelló de Can Titó, a Vilano-
va del Camí. Donada la gran 
demanda de clubs d’arreu de 
Catalunya que volien partici-
par, el Club ha tingut que fer 
dues jornades per a poder do-
nar cabuda a la majoria d’ells. 
La primera jornada va tenir 
lloc el diumenge dia 5 de fe-
brer amb la participació de 
130 gimnastes de tots els ni-
vells i categories, des de esco-
lars  a nivell copa base federat. 

El CE Montbui inicia 
la temporada amb dos 
podis a Vilanova

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA  /        
LA VEU

Aquest passat diumen-
ge dia 5 de febrer, es 
va celebrar el III Tro-

feu de carnaval a Vilanova del 
camí.
Van participar cinc de les gim-
nastes base del CE Montbui. 
Fent un gran treball i tenint 
unes bones sensacions de cara 
a les pròximes competicions.
Les entrenadores, junt amb el 
club les animen per seguir així 
i estan molt contentes dels re-
sultats obtinguts. Felicitar-les 
a totes, començant per els dos 
podis, Karina Dueòas i Jú-
lia Rubio quedant en segona 
posició, Ana Ballet va quedar 
quarta posició empatada amb 
la tercera, Nadine García en 
quarta posició i Martina Ting 
Gras en sisena posició.

L’Anoia GC participa 
amb sis gimnastes a la 
Copa Catalana

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA /          
LA VEU 

La gimnàstica artísti-
ca femenina va iniciar 
les competicions de la 

Copa Catalana aquest passat 
dissabte a Vic. L’Anoia CG va 
tenir una bona primera fase a 
la categoria escolar C-4, amb 
les gimnastes Ana Alonso, 
Fiona Regordosa, Mariona 
puig, Núria Pelfort, Ona Vidal 
i Paula Arrevola. En un total 
de 136 gimnastes en aquesta 
categoria, destaquem la 16a 
posició a l’aparell de paral·leles 
de la Mariona Puig i la 19a po-
sició de la Núria Pelfort tam-
bé a paral·leles, per aquestes 
gimnastes que competeixen 
per primera vegada és gran un 
assoliment! Ara el club es pre-
para per a la primera fase de la 
categoria promogym 2. Igua-
lada serà representada amb 7 
gimnastes de l’Anoia CG que 
competiran el dissabte vinent 
també a Vic.

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

LA MARE: TEATRE LA VILLAROEL

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 11 Març 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 18.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al teatre LA VILLAROEL. Entrades a platea.

Es pot estimar massa un �ll, �ns al punt de perdre les ganes de viure en el moment en què marxa de casa per viure la seva vida? 

La mare és una obra directa que parla de la di�cultat i el dolor que sent una dona en perdre el seu rol de mare al llarg dels anys. 

Emma Vilarasau és l’Anne, una mare entregada que ho perd tot menys la capacitat de patir i somniar. 

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

La segona, aquest diumenge 
dia 12 de febrer, va ser una 
jornada amb la participació 
de 320 gimnastes i dotze ho-
res de gimnàstica rítmica. En 
totes dues, amb un total de 
trenta clubs participants, es 
va gaudir de la temàtica de 
Carnaval, amb un concurs de 
disfresses, uns trofeus molt 
originals fets a mà pel Club 
i amb una mantejada del Sr. 
Carnestoltes per part de totes 
les gimnastes.
Aquest diumenge, volem des-
tacar el debut de les nostres 
gimnastes del Club amb el 
nou exercici que competiran 
aquesta temporada. Tot i els 
nervis i que era el debut, van 
assolir una molt bona valora-

ció per part de les jutgesses, 
cadascuna en la seva catego-
ria: Abril Canela en primera 
posició, Carlota Zamora pri-
mera en podi i Gisela Ramí-
rez tercera; Inma Cardozo 
quarta en la seva categoría; 
Rut Vives, Sandra Domin-
guez i Paula Mensa assoliren 
la segona, tercera i sexta posi-
ció respectivament en la seva 
categoria. I per acabar, Itziar 
Mensa en cinquena posició.
Des de el Club volem agrair 
a l’ajuntament de Vilanova 
per la seva col.laboració a fer 
possible aquestes grans jor-
nades, a tots els Clubs par-
ticipants i en especial a totes 
les persones organitzadores 
del C.G San Roque.



Quarta victòria consecutiva del       
primer equip de l’Igualada Vòlei Club

 Bernat Jaume, a la dreta
VOLEI / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge el Jorba Solà Sènior 
Masculí de  l’Iguala-

da  Vòlei Club va rebre el pa-
velló de les Comes al CV Ti-
ana. El partit va acabar amb 
un marcador de 3 sets a 0 (25-
18/25-21/25-14) favorable als 
locals. És la quarta victòria 
consecutiva d’ençà que va co-
mençar la segona lligueta. En 
tot moment els igualadins 
van portar el ritme de partit, 
amb una bona defensa i va do-
minar els sets des de l’inici, tot 
i algun error més del compte. 
En  algun  tram del segon set 
l’IVC  va cometre més errors 
no forçats, el qual va fer que 
els visitants arribessin amb un 
marcador igualat al final de 
set, finalment els locals, amb 
un joc bastant complet i apro-
fitant els errors del rival, van 
guanyar el segon set, el tercer 
set el va dominar els de l’Ano-
ia, sense que el rival tingués 
opcions de disputar-li. Des-
tacar el debut de dos juvenils 
amb futur al primer equip de 
l’Igualada.
El pròxim partit serà el 18 de 
febrer a les 19 hores, els de 
l’IVC es desplaça a la pista 
del CV Roquetes ‘B’.

ESQUAIX / LA VEU

G ran campionat d’Es-
panya del jove ano-
ienc de 21 anys Ber-

nat Jaume quedant tercer i 
guanyant a quarts final al 
gallec Carlos Cornes 79è del 
rànquing mundial.
El passat cap de setmana, Ma-
drid va ser per segon any con-
secutiu escenari del campio-
nat absolut d’Espanya. Els dos 
germans Jaume, Joel i Bernat 
s’hi van desplaçar.
El Joel no va tenir gaire sort 
en el sorteig i va caure després 
d’un boníssim partit de 3-1 
amb el català resident a Gra-
nada Ivan Flores. Posterior-
ment el Joel va ser el campió 
del quadre de consolació de 
prèvies.
El Bernat, ja en el quadre prin-
cipal sortia com a cap de sèrie 
del 5-8 i va dominar a 1a ron-
da al gallec Xurxo Codesido 
per 11-3, 11-4, 11-3. A vuitens 
es va desfer de Nilo Vidal per 
11-5, 11-4, 11-3. A quarts de 
final, després d’una batalla 
brutal, va dominar al gallec 

Ramon Figueras rebrà aquest vespre la Bandera 
de Quadres del Moto Club Igualada

Els socis i amics de Moto 
Club Igualada, així com els 
seguidors de l’esport del mo-
tor tenen avui la cita anual 
amb la festa social, anome-
nada Sopar de la Bandera de 
Quadres com ja va avançar La 
Veu a la passada edició. 
Enguany l’homenatjat que 
rebrà el guardó exclusiu dis-
senyat i fabricat per la pres-
tigiosa Joieria Rosich igua-
ladina, serà Ramon Figueras 
Bernades que l’any passat es 
va proclamar brillantment 
Campió del Món de Descens 
Màster. Ja des de fa anys Fi-
gueras ha sigut varies vegades 
campió de Catalunya i Espa-

Novena jornada pels equips de bitlles catalanes
BITLLES CATALANES / LA VEU

El darrer dissabte dia 
11, a les pistes de les 
Comes d’Igualada els 

equips A i B van disputar els 
partits de lliga, cada equip 
amb els seus respectius ri-
vals. L’equip Igualada A con-
tra l’Ametllers i l’equip B va 
jugar contra l’Ivars A. I al 
final de la jornada els resul-
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L’Alain Afflelou Sènior Femení 
per perdre davant el Bordils B 
al seu desplaçament a Girona, 
amb el resultat de 3-1, on les 
igualadines van aconseguir un 
set, però sense la continuïtat 
necessària per lluitar els de-
més, la setmana que ve al fortí 
rebrem el Alpicat, per tal de 
mirar d’aconseguir la primera 
victòria.
Pel que fa a l’Alain Afflelou va 
superar a domicili el A.E. Ins-
titut Jaume Balmes per asso-
lir així la primera posició del 
grup. Va ser un partit tens i ha 
estat en el tie break quan han 
guanyat les igualadines, de-
mostrant així concentració. La 
setmana vinent les igualadines 
reben el Víkings del Prat.
Tant l’Alalin Afflelou sènior 
femení C com el Veterans han 
descansat aquesta setmana, els 
dos equips jugaran diumenge 
a les Comes.
Equips base
El Juvenil Masculí encaixa la 
primera derrota de la segona 
volta davant la Palma a Les 
Comes per un 1-3, en el millor 
partit dels igualadins on han 
estat sempre en disposició de 
emportar-se el sets. Bon par-
tit però que en els moments 
decisius no hem pogut gestio-

nar, la setmana que ve anem al 
Prat a la pista dels Víkings.
El Juvenil Femení perd contra 
l’Avinyó per un contundent 
3-0, on les igualadines que 
amb falta de concentració van 
fallar en la recepció provocant 
pocs tacs i passant moltes free 
balls que van permetre que 
l’Avinyó pogués atacar sen-
se dificultats emportant-se el 
partit amb molta facilitat, la 
setmana que ve hi ha jornada 
de descans.
Les Cadet femení van arran-
car un punt a la seva visita a 
l’Avinyó, en un partit que te-
nien molt planer guanyant 0-2 
, les jugadores del l’Avinyó van 
capgirar el marcador final-
ment guanyat per 3-2, ja han 
après que al vòlei no es poden 
relaxar mai, com les juvenils 
també descansen.
Nova victòria de l’Aleví Fe-
mení en el 9è partit de la tem-
porada per un contundent 
3-0, contra el Vilafranca, amb 
aquest nou èxit les igualadines 
continuen líders de la lliga 
sense conèixer la derrota. Han 
tingut un partit plàcid amb un 
rival que era el seu primer any, 
fet que ha facilitat molt les co-
ses. Felicitem a tot l’equip pel 
bon treball realitzat.

tats van ser: primer partit de 
l’Igualada A 359 - Ametllers 
314, segon partit de l’Igua-
lada A 376 - Ametllers 357. 
I els resultats del Igualada B 
van ser: primer partit Igua-
lada B 381 - Ivars A 350, el 
segon partit de l’Igualada B 
337 - Ivars A 365. El Jugador 
Nil Solé  de l’equip Igualada 
B va fer la màxima puntuació 
que es pot fer en una partida,  
90 punts

Bernat Jaume, tercer al 
campionat d’Espanya

Carlos Cornes 79è millor del 
món després de salvar 2 match 
balls i anar perdent 6-2 al cin-
què set per acabar guanyant-lo 
per 14-12. La mateixa tarda a 
semis, davant el seu vell rival 
Iker Pajares, el Bernat va aca-
bar pagant l’esforç del matí i va 
caure en 3 sets però certificant 
tenir per endavant una gran 
temporada que comença just 
a Itàlia aquest proper cap de 
setmana.

nya d’aquesta especialitat.
El sopar d’avui serà al Restau-
rant Amèrica a partir de dos 
quarts de deu del vespre. MCI 
igualment lliurarà trofeus als 
pilots del club que més hagin 
destacat al llarg de la tempo-
rada 2016 a les diverses mo-
dalitats ja siguin de les dues 
com de les quatre rodes.
Així mateix Moto Club Igua-
lada donarà a conèixer les 
diverses activitats que es 
portaran a terme aquesta 
temporada i que com ja és 
habitual tot fa preveure que 
els seus pilots tornaran a 
aconseguir brillants classifi-
cacions.



Enric Ferrer guanya 6 medalles als 
Campionats Màsters d’Espanya
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Equip Sub14 a Castelldefels.

NATACIÓ / LA VEU 

D estacada actuació de 
l’igualadí Enric Fer-
rer als Campionats 

d’Espanya Màsters d’Hivern 
en natació que van tenir lloc 
del 2 al 5 de febrer de 2017 a la 
piscina San Hugo de Palma de 
Mallorca.
Enric Ferrer i Solà, nedador 
de 82 anys, va guanyar un to-
tal de 6 medalles. Tres en les 
proes de 50, 100 i 200 metres 
esquena i tres més en les pro-
ves de relleus que va fer amb 
els companys del club Nagi de 
Sabadell.
Ferrer, molt animat i recolzat 
pel Club Nagi, continua pre-
parant-se per el proper campi-
onat del món que serà a Buda-
pest del 8 al 20 d’agost d’aquest 
mateix any. 

PÀDEL / LA VEU

P adelCat 3a Masculí. 
Derrota a casa amb el 
CNI 1-2. Marc Bausili/

Marc Rabell van caure per un 
renyit 6-2, 5-7, 1-6 amb Carlos 
Lapuente/Siscu Garcia, els dos 
Jordis, De Belza i Ferrer van 
empatar a 1 guanyant Marc 
Murillo/Cristian Muñoz per 
6-1, 6-2 però en el decisiu partit 
Josep Buron/Josep M™ Méndez 
van caure 1-6, 3-6 amb Jordi 
Ollé/Jordi Segura.
Lliga Pàdel +45 Oxford. Vic-
tòria 3-0 a casa vs un del po-
tents del grup dels Blaus, el de 
l’Slampadel, de Collbató que va 

Jornada desastrosa dels equips de 
l’Anoia Rugby Club

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

RUGBI / LA VEU 

T otes les categories de 
l’ARC han patit una 
derrota aquest cap 

de setmana. L’equip femení, 
que jugava a Les Comes con-
tra el CEU, es va trobar amb 
unes rivals molt fortes en joc 
de davantera, fet que va dese-
quilibrar el partit des d’un bon 
començament. Tot i la bona 
execució de touches, recol·lo-
cació en joc i bon posiciona-
ment en les melés en els úl-
tims minuts, les de Martorell/
Anoia no van poder fer front 
a l’experiència del CEU, que 
va deixar el marcador final a 
8-24. Per altra banda, l’equip 
masculí, que es va desplaçar 
fins a Girona per jugar con-
tra el GEiEG B, va perdre 39-
21. Malgrat el resultat, l’equip 
anoienc dels hipopòtams no 
va firmar un mal partit, ja que 
segueix lluitant per mante-
nir-se a la part alta de la classi-

aconseguir la victòria contra 
el Castelldefels.
L’equip sènior masculí juga 
aquest dissabte a Les Comes 
contra CR Alella a les 15:30 
i les noies de Martorell/Ano-
ia juguen contra el Sabadell/
Santa Coloma RC a les 16:30 
a Sabadell. El Sub14 jugarà a 
Girona a les 13:00.

ficació. L’equip Sub14 de l’ARC 
va jugar de visitant a Castell-
defels, on tenen un equip d’es-
coleta bastant solidificat. En 
canvi, els jugadors de l’ARC, 
que en aquesta categoria for-
men equip amb altres clubs, 
tot i que estan millorant i que 
la setmana passada van oferir 
un gran joc, no van poder 

Enric Ferrer a les piscines San Hugo de Palma de Mallorca.

Resultat dels equips de 
pàdel d’Igualada

alinear un equip circumstàn-
cies. Albert i Jordi Homs van 
dominar 6-0, 6-1 a Pere Mas 
Miquel Roure, Agustí Homs/
Lluís Fernández van dominar 
per idèntic resultat a Òscar Bai-
len/Iñaki Muñoz i finalment 
David Sanuy/Josep Ferrer va 
acabar la feina guanyant amb 
més dificultats 5-7, 6-0, 6-2 a 
Pere López/Esteve Genís.
Lliga Pàdel +45 Cambridge. 
Bona victòria a fora 1-2 vs 
CUBE i sumant 2 nous punts 
d’or que donen clares opcions 
de classificació pels play-off fi-
nals a celebrar a l’Slam club per 
la primavera. Jaume Vidal/Santi 
Aizcorbe van començar mala-
ment caient 0-6, 3-6 amb Valen-
tí Santcliment/Jimmy Jiménez, 
però Jordi De Belza/Xavi Balp 
van empatar guanyant un partit 
que es va complicar al principi 
4-6, 6-1, 6-2 davant Toni Mar-
tÌnez/Sebastià Florensa.
Finalment Jordi Ferrer/Josep 
Anton Colom no van fallar i es 
van endur el decisiu 6-0, 2-6, 
6-2 amb Pere Fernández/Artur 

Garroset.

Mala jornada per les noies 
Subaru amb caient en les 3 ca-
tegories
PadelCat 2a Femení. Derrota 
3-0 a casa vs l’Indoor Igualada 
amb partits molt disputats.
Èlia Soriano/Susanna Campo 
van ensopegar 2-6, 3-6 amb 
Antònia Arrabal/Nadia Nau-
do, Carla Gassó/Marta Hidalgo 
també van caure després d’un 
igualat 3-6, 6-4, 3-6 amb Sandra 
Leal/Laia Hornos i finalment 
en altre partit molt renyit Alba 
Sanou/Xussi Muñoz van cedir 
6-3, 1-6, 4-6 amb Imma Sánc-
hez/Marta Bergado.

PadelCat 3a Femení. Derrota a 
casa 1-2  vs Complex Acuàtic 
de Vilafranca. Dolors Grana-
dos/Georgina Carrer van ce-
dir per 6-7, 2-6 amb Cristina 
Camacho/Asun Sort, Mireia 
Parramona/Eva José van igua-
lar a 1 guanyant per un doble 
6-3 a Dominique Tarneybo/
Emilia Cañadas però finalment 
Encarna Valdés/Trini Pacheco 
van caure 6-7, 0-6 davant Marta 
Muntané/Rebeca Menchon.
PadelCat 4a Femení. Derrota 
1-2 a casa vs Tot Pàdel de Sant 
Fruitós. Les noies Subaru, de-
butants a la categoria, seguei-
xen dignament sumant punts. 
Joana Bisbal/Mònica Ferrer 
van caure 0-6, 3-6 amb Emma 
Burés/Núria Agramunt, però 
Gemma Fernández/Irene Gil 
van empatar gràcies a una tre-
ballada victòria de 6-3, 2-6, 6-3 
davant Mercè Pérez/Ester Mar-
tínez i finalment Mar Piqué/
Marta Pujol no van poder do-
nar el punt decisiu caient 1-6, 
4-6 amb Dam Santacreu/Mireia 
Fernández.
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TEATRE / LA VEU 

L ’espectacle guanyador 
del Gran Premi BBVA 
Zirkòlika de Circ, que 

va obtenir com a premi una 
gira per Catalunya valorada 
en 16.000 €, es representa-
rà diumenge 19 de febrer al 
Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada.
Al llarg del 2017 també es re-
presentarà a: Mataró, Tiana, 
Sant Boi de Llobregat, Tore-
lló i Terrassa.
L’espectacle Rhümia comen-
çarà a les 7 de la tarda i les 
entrades, que tenen un preu 
de 15 euros (per als menors 
de 16 anys, 10€), es poden 
comprar al Punt de difusió 
cultural d’Igualada i online a 
www.ticketea.com

Rhümia
Quan els llums de la pista 
s’apaguen un cop acabat el 
“bolo de trabajar”, toca po-
sar-se l’abric de personeta, 
agafar aires de dignitat i sor-
tir a fora el carrer per fer cap 
a casa, amb la por que aquest 
món tan seriós no ens devo-
ri. Només cal que algú ens 
ajudi a encendre l’espurna, 
perquè quan ens toqui actuar 
en allò que en diuen el “món 
real”, demostrem amb el nos-

tre comportament que po-
dem canviar alguna realitat.
Aquesta família “inestable” 
de pallassos i músics excep-
cionals dirigits per Martí 
Torras Mayneris, que són 
Jordi Martínez, Joan Arqué, 
Roger Julià i Pepino Pascual, 
acullen a casa seva l’artista de 
carrer, músic, clown i luthier, 
Mauro Paganini, que aporta 
el seu univers màgic per tan-
car la segona part d’aquesta 
bilogia clownesca que vam 
començar amb Rhum.
A casa dels Rhum & cia, hi 
ha un altre món possible, 
una altra pista de circ més 
íntima amb noves entrades 
de pallassos, cançons i mú-
siques d’arreu del món i és 
plena d’emocions absurdes i 
concretes. Imaginades i re-
als. No és gens diferent del 
que passa a qualsevol llar 
d’arreu del món perquè fi-
nalment el circ és qualsevol 
univers i cada casa és un circ 
on tothom hi té cabuda.
Rhümia és un cant a l’espe-
rança, a la necessitat de riure 
i fer riure per sobre de totes 
les coses. Aquí i allà, als que 
ja en saben i als que en sabi-
en i n’han de tornar a apren-
dre.
El riure, l’arma més poderosa 
de la felicitat, amagat sota un 

nas vermell.

Rhum & Cia
RHUM & cia neix de la vo-
luntat de crear un espectacle 
homenatge a Joan Montanyès 
i Martínez, més conegut com 
a MONTI.
Martí Torras estava treba-
llant amb en Joan Arqué i en 
Monti en el que havia de ser 
el nou espectacle de Monti & 
cia, que s’estrenava a la Fira 
de Tàrrega 2013 i després fa-
ria temporada al Teatre Lliu-
re de Montjuïc. Desgracia-
dament la malaltia que patia 
en Monti i la seva posterior 
mort no van permetre arri-
bar a bon port.
Mesos més tard, Martí Torras 
va decidir tirar endavant una 
nova història, inspirada en 
aquell Rhum que va escriure 
amb en Monti, però diferent 
perquè no parlaria de la mort 
d’aquell pallasso sinó dels que 
es quedaven a la seva com-
panyia de pallassos. No tenia 
sentit intentar aixecar el ma-
teix espectacle sense ell, pels 
components dramàtics que 
aquell tenia.
Amb la complicitat de la fa-
mília i molt especialment de 
Jordi Martínez, el seu tiet, es 
va aconseguir el finançament 
gràcies al Festival GREC de 

“Rhümia” de Rhum & Cia, guanyador del 
Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ 2016, 
arriba al Teatre Municipal l’Ateneu
L’espectacle va guanyar el Gran Premi BBVA Zirkòlika de Circ 2016, un dels premis que s’atorguen a la 
Nit de Circ i que coorganitzen Zirkòlika, la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX.

Barcelona i la productora Vel-
vet Events. Més endavant va 
sorgir la possibilitat d’exhibi-
ció al Teatre Lliure de Gràcia, 
seu d’alguns dels espectacles 
de Monti & cia.
Una nova troupe de pallas-
sos, conformada pel primer 
i el darrer carablanques del 
Monti: el mateix Martínez i 
Joan Arqué, a qui se sumarien 
l’antic company de batalles i 
còmplice musical Pep Pascual 
i dos grans músics i intèrprets 
de dilatada trajectòria en d’al-
tres companyies: Roger Julià i 
Guillem Albà.
Després de l’èxit de crítica i 
públic al Festival Grec 2014, 
la temporada amb entrades 
exhaurides al Teatre Lliure, i 
el Premi Zirkolika al Millor 
Espectacle de Pallasos 2014, 
aquest meravellós equip ar-
tístic i tècnic forma ara una 
nova companyia de Pallassos 
que fan teatre o que fan Te-
atre de pallasos: RHUM & 
CIA.
Al 2016, RHUM & Cia va pre-
parar el seu segon espectacle; 
RHÜMIA, amb la incorpora-
ció del músic i clown Mauro 
Paganini, en substitució de 
Guillem Albà, i l’èxit de l’es-
trena dins del Festival GREC 
ha fet que guanyi el Gran Pre-
mi BBVA Zirkòlika de Circ.

LLENGUA / LA VEU 

Aquest diumenge 19 de febrer 
tindrà lloc la tradicional sor-
tida a peu a Montserrat  per 
tal de renovar la 48a Flama de 
la Llengua Catalana que un 
any més organitza l’associació 
Juvenil El Garbell. 
Els més valents tenen una cita 
a  partir de les dues de la ma-
tinada del diumenge al Casal 
Popular El Foment per tal de  
sortir caminant des d’allà fins  
a Montserrat. A dos quarts de 
set del matí aproximadament 
tindrà lloc a Can Maçana un 
esmorzar que servirà per re-
cuperar forces als excursi-
onistes  i per encarar en ga-
ranties el darrer tram fins al 
monestir.  Un cop a Montser-
rat s’assistirà als actes de re-
novació de la flama. Tothom 
que ho desitgi es pot apuntar 
a la caminada al Casal Popu-
lar El Foment o enviant un 
email a elgarbell@gmail.com   
La renovació de la flama de la 
llengua catalana és una tra-
dició que es remunta a l’any 
1968, quan una vintena d’en-
titats agrupades en la Federa-
ció Catalana de Muntanyisme 
es van afegir a la celebració de 
l’any Fabra. Des d’aleshores, 
cada any, una entitat excursi-
onista s’encarrega de renovar 
el comprimís amb la llengua, 
encenent-la a Prada, on va 
morir Pompeu Fabra, i trans-
portant-la per diversos llocs 
emblemàtics del país fins a 
arribar a Montserrat, els en-
carregats de fer-ho aquest 
any 2017 ha estat el Centre 
Excursionista Olot
Aquesta és una celebració 
per a tots els catalans, els de 
tota la vida i els nouvinguts 
que se senten part del mateix 
col·lectiu, perquè el que real-
ment importa no és d’on ve-
nim sinó cap on volem anar 
tots junts. Per tant des de 
l’Associació Juvenil El Garbell 
convidem a tothom a formar 
part d’aquesta festa com és la 
Flama de la Llengua.   

Igualadins a la 
Renovació de la 
Flama de la 
Llengua Catalana 
a Montserrat 
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TEATRE / LA VEU 

E ls èxits “imperdibles” 
de la Programació 
Gener/Maig 2017 

del Teatre de l’Aurora tenen 
una nova cita, aquest cap de 
setmana, amb Psicosi de les 
4:48, de Sarah Kane, un dels 
textos imperdibles del teatre 
internacional del segle XXI.
Aquesta producció de la 
companyia The Three Ke-
atons, dirigida per Moisès 
Maicas amb la col·laboració 
de Ivan Morales, va rebre 
el Premi BBVA de Teatre 
2016 al millor espectacle i a 
la Millor actriu, per a Anna 
Alarcón, que interpreta ma-
gistralment aquest monòleg 
sobre el desig i la impossi-
bilitat de viure i estimar. El 
jurat va premiar Psicosi de 
les 4:48, entre 116 propostes, 
“pel gran nivell interpretatiu 
de la seva protagonista, pel 
risc de portar a l’escenari un 
text d’una gran complexitat 
amb un resultat excel·lent i 
per la seva acurada posada 
en escena”.
4:48. Aquesta és l’hora, se-
gons enquestes realitzades 

a la Gran Bretanya, en què 
els antidepressius comencen 
a deixar el cap clar abans de 
perdre totalment el seu efec-
te per donar pas, novament, 
a l’angoixa. Aquesta també és 
l’hora en què hi ha més su-
ïcidis. Aquest és el moment 
escollit per Sarah Kane, au-
tora anglesa de culte a nivell 
internacional, per retratar 
la seva experiència personal 
amb la malaltia que la va dur 
al suïcidi pocs mesos des-
prés d’escriure aquesta obra, 
la darrera de la seva curta 
i brillant carrera. Tenia 28 
anys. Psicosi de les 4:48 és 
brillantment interpretada 
per la coneguda actriu Anna 
Alarcón, a qui ja vàrem veu-
re al Teatre de l’Aurora amb 
l’aplaudida Sé de un lugar. 
També l’hem vist a sèries 
de televisió com La riera, 
El cor de la ciutat, etc. Sola 
a l’escenari, l’Anna Alarcón 
transporta inevitablement 

els espectadors a la figura de 
Sarah Kane però també, molt 
especialment, a les seves 
emocions. L’actriu realitza 
un treball d’entrega absolut 
damunt l’escenari, amb una 
interpretació intensa, d’una 
teatralitat explosiva, d’una 
gran potència i una emo-
ció colpidora. I, tanmateix, 
aquesta representació de la 
duresa de la desesperació 
humana, és plena de lirisme, 
de tendresa, mostrant la part 
lluminosa i esperançadora 
de tot plegat. Un cant a la 
vida. “La peça, complicada i 
difícil, és una mena de mani-
fest en que la actriu (l’autora) 

Arriba al Teatre de l’Aurora la premiada 
“Psicosi de les 4:48”, brillantment 
interpretada per Anna Alarcón

ens parla del desig de viure 
i estimar, però també de la 
seva impossibilitat de fer-
ho, de la seva desesperació” 
explica Josep Maria Ribaudí, 
membre de la Comissió de 
Programació del Teatre de 
l’Aurora.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Psi-
cosi de les 4:48, tindran lloc 
dissabte 18 de febrer a les 21 
h. i diumenge 19 de febrer a 
les 19 h. Després de la funció 
de dissabte, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres 
de la companyia. Les entra-
des 15 € i 12 € (amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

L’obra és Premi BBVA de Teatre 2016 al millor espectacle i a la millor 
actriu, Anna Alarcón, impulsat per la Fundació Antigues Caixes 

Catalanes i BBVA CX

El Premi BBVA de Tea-
tre és una plataforma de 
suport a la creació teatral 
i a la difusió del teatre 
professional, en qualse-
vol dels gèneres o estils, 
adreçat a companyies te-
atrals.
El projecte neix el 2001 
com a iniciativa de l’Obra 
Social de l’antiga Caixa 
Manlleu per donar su-
port a les companyies de 
teatre amateur. A partir 
del 2010, el premi s’obre 
als professionals del sec-
tor i aposta per les com-
panyies emergents. Ac-
tualment, està convocat 
i promogut per la Fun-
dació Antigues Caixes 
Catalanes i BBVA CX. El 
premi consisteix en una 
gira valorada en 20.000 
euros a diversos teatres 
de Catalunya i al festival 
Temporada Alta. El Pre-
mi BBVA de Teatre és un 
dels guardons teatrals de 
major dotació econòmica 
d’aquest país. El seu ob-
jectiu és donar suport a la 
creació teatral, incentivar 
l’ofici teatral i ajudar en 
la difusió de l’espectacle 
guanyador. 

Premi BBVA de 
Teatre, suport a 
les arts escèniques

Alarcón interpreta un 
text colpidor de Sarah 
Kane, autora de culte 
internacional, sobre el 
desig i la impossibilitat 

de viure i estimar
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Dissabte a les 21 h
Diumenge a les 19 h
Preu: 15 � / 12 �

18/19 FEBRER

PROGRAMACIÓ GENER/MAIG 2017

UN TEXT COLPIDOR DE SARAH KANE, AUTORA DE CULTE A NIVELL INTERNACIONAL, 

INTERPRETAT MAGISTRALMENT PER LA CONEGUDA ACTRIU ANNA ALARCÓN. 

PREMI BBVA DE TEATRE 2016 AL MILLOR ESPECTACLE I A LA MILLOR ACTRIU.

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

PSICOSI DE LES 4:48
TEATRE

AMB ANNA ALARCÓNDE SARAH KANE - 

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

Retir 40, 1r pis
Igualada

CAP de 
CUINA

Restaurant de prestigi 
de la comarca de l’Anoia 

especialitzat en grans 
esdeveniments i cele-
bracions necessita un 

Cap de Cuina amb 
experiència.

FOTOGRAFIA / LA VEU 

FineArt Igualada en-
guany celebra la cinque-
na edició del festival, un 

esdeveniment consolidat com 
a referent en el món de la imat-
ge, apropant la fotografia i tot 
allò que l’envolta tant al públic 
en general, com als aficionats 
i, per suposat als professionals 
de la fotografia. I ho fa, en di-
ferents espais expositius mu-
nicipals i d’altres d’efímers que 
recuperen espais patrimonials 
de la ciutat, per emmarcar les 
diferents propostes visuals, en 
una vintena de sales d’exposi-
cions distribuïdes per la ciutat 
d’Igualada.
Aquesta edició comptarà amb 
fotògrafs provinents de Mè-
xic, Brasil, Rússia, Bulgària, i 
també d’Andalusia, Madrid, el 
País Basc, Santa Cruz de Te-
nerife i d’altres de Catalunya.
L’esdeveniment, de renom a 
Catalunya i pioner a nivell 
nacional en l’àmbit de la foto-
grafia, tindrà lloc del 24 de fe-
brer al 19 de març. Comptarà, 
a més de les 48 exposicions, 
amb un gran nombre d’acti-
vitats paral·leles vinculades 
amb aquest art com són visites 
guiades –com la de Gervasio 
Sánchez el dia de la inaugu-
ració sobre la seva exposició 
“Antologia”-, pel·lícules –Cha-
sing ice; Joana Biarnés, una 
entre tots i Essence du Benín-, 
i tallers per grans i menuts.
FineArt 2017 compta amb 
professionals d’àmbit inter-
nacional com els reconeguts 
Mauricio Ramos –fotògraf 
mexicà de renom que treba-
lla pel National Geographic, 
el Marlboro Adventure Team 
i el Redbull, entre d’altres- y 
la brasilera Natàlia Mansano. 
Enguany també compta amb 
el premi nacional de fotogra-
fia 2009 Gervasio Sánchez, el 
cordovès Pedro Madueño, la 
catalana Joana Biarnés i els 
també catalans Juan Pastor 
Villalba i Javier Corso, entre 
d’altres.
Com cada edició, també hi 
ha espais dedicats a fotògrafs 
igualadins, aquest any el fes-
tival compta amb les obres de 
Josep M. Lladó Bausili, Jordi 
Saragossa, Cesc Elias, Laia 
Valls, David Ribera i Marc 
Vila. L’esdeveniment també 
ofereix les fotografies del Pre-
mi Ciutat d’Igualada Procopi 
Llucià i les mostres fotogrà-
fiques de l’Arxiu Comarcal 

de l’Anoia amb “Rostres”, del 
XXIV Biennal Internacional 
de Fotografia de l’Esport i, 
com a novetat, les fotografies 
del primer concurs d’Insta-
gram de FineArt.
Per la seva banda, les escoles 
de disseny i fotografia conti-
nuen apostant per FineArt; es 
mostren els treballs dels alum-
nes de l’Institut d’Estudis Fo-
togràfics de Catalunya (IEFC), 
de l’Elisava (Escola Universi-
tària de Disseny i Enginyeria 
de Barcelona), de Fotoespai 
Barcelona Centre d’Imatge, de 
Grisart, de l’Escola Groc, de 
El Observatorio, de l’Escola 
d’Arts i Oficis Gaspar Camps 
d’Igualada i de l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny d’Olot.
Seguint la línia de les tres pas-
sades edicions, FineArt Igua-
lada opta per la difusió de 
l’esdeveniment a través de les 
xarxes socials. 

Igualada estima la fotografia
En l’acte de presentació de 
l’edició d’enguany del FineArt 
que es va dur a terme al terrat 
del restaurant Somiatruites, 
tant l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, com el regidor de 
Cultura Pere Camps i el direc-
tor del FineArt, Ramon Mun-
taner, van fer palesa la gran 
sintonia que hi ha entre ajun-
tament i l’Agrupació Fotogrà-
fica per dur a terme aquesta 
mostra “que es va consolidant 
i convertint la ciutat d’Iguala-
da en un referent dins el món 
de la fotografia”, en paraules de 
l’alcalde Castells, qui també va 
voler agrair “tota la feinada i el 
suport que ens estan donant 
tant les administracions com 
a nivell particular en la ciutat, 
oferint els espais on ubicar les 

Arriba la 5a edició del 
FineArt Igualada

39 fotògrafs, 8 escoles 
de fotografia i imatge 
i 4 reculls fotogràfics 
són els protagonistes 

d’aquest FineArt Igua-
lada, del 24 de febrer al 

19 de març

exposicions”. 
“El FineArt -explicava Ramon 
Muntaner- ja és un referent 
dins el món de la fotografia. 
Ara, quan truquem als fotò-
grafs per demanar-los si volen 
venir, gairebé ens diuen que sí 
sense tenir temps de fer-los la 
proposta. I en tenim molts en 
llista d’espera per a properes 
edicions. Al calendari, el Fine-
Art ja hi és present”.
En paraules de Marc Castells, 
Igualada està fent una aposta 
ferma i decidida per la cultura 
que està tenint molt bona res-
posta, “com ho demostra, per 
exemple, la bona acollida que 
està tenint  l’Ateneu Cinema”.

Pere Camps, Marc Castells i Ramon Muntaner 
al terrat del Somiatruites. / CRISTINA ROMA
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E ncara que pugui sem-
blar una obvietat, els 
historiadors també 

estem sotmesos a l’impera-
tiu de les commemoracions. 
I enguany s’escau una doble 
efemèrides que afecta de ple 
al Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada: el setantè aniver-
sari de la fundació de l’entitat, 
i el centenari del naixement 
del seu creador, el Dr. Joan 
Mercader i Riba.
Penso que seria certament 
una temeritat intentar resu-
mir en unes poques ratlles 
els setanta anys d’història del 
CECI. La fundació de l’entitat, 
en un acte simbòlic celebrat 
el 24 d’agost de 1947, en el 
transcurs de les celebracions 
de la Festa Major d’Igualada, 
vingué precedida per diver-
ses gestions i un subtil estira 
i arronsa entre Joan Merca-
der, historiador i professor de 
la Universitat de Barcelona, 
i l’alcalde Francesc Matosas. 
Del què es tractava era no so-
lament de convèncer l’alcal-
de de la necessitat de crear la 
nova institució, i d’atribuir-li 
una determinada funció en el 
marc del desolador panorama 
cultural de la ciutat en aquells 
moments, sinó també d’obte-
nir una espècie de protecció 
o patronatge municipal, que 
permetés organitzar conferèn-
cies i actes culturals que d’al-
tra manera difícilment hauri-
en estat autoritzats pel règim 
franquista. Segons confessava 
el mateix Mercader, una de les 
claus de l’èxit de la gestió va 
ser que l’alcalde pensava que 

la iniciativa no acabaria en res, 
i en el cas que resultés reeixi-
da, el Sr. Matosas cregué que 
era millor conèixer de prop les 
activitats que pensava portar a 
terme la nova institució -com 
una mena, diguem-ne, de 
censura prèvia- i tenir contro-
lats en certa manera els seus 
membres. 
En la Igualada de la postguer-
ra, en un clima d’indigència 

cultural inimaginable, la nova 
entitat es nodrí des dels seus 
orígens d’erudits locals, antics 
directius de l’Ateneu Igualadí 
de la Classe Obrera, mem-
bres del grup cultural “Ana-
bis”, components dels “Amics 
de l’Art Vell” i de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada, mem-
bres de la clerecia il·lustrada 
de la ciutat, etc. Des de la seva 
fundació, el CECI assajà de fer 
compatible una actuació resis-
tent i de defensa de la cultura 
catalana, amb l’intent possi-
bilista –valent-se de l’ambi-
gu patronatge municipal- de 
promoure l’execució de de-
terminades obres d’infraes-
tructura cultural, de les quals 
estava tan mancada la ciutat. 
D’aquests objectius en serien 
testimoni l’aplec de conferèn-
cies i actes culturals organit-
zats per l’entitat, impartits en 
català en el resclosit ambient 
polític de l’època, en els quals 
participaren exponents espe-
cialment significats de la cul-
tura catalana del moment, o 
la iniciativa de promoure la 
creació de l’embrió d’un mu-
seu (1949) que servís per re-

collir i dignificar peces d’art i 
objectes dispersos i sovint en 
perill de destrucció i pèrdua 
irreparable, i que culminà 
amb la creació de col·leccions 
monogràfiques que donaren 
lloc a la fundació del Museu 
de la Pell (1954), i del Museu 
Tèxtil (1955). També s’esmer-
çaren molts esforços en l’estu-
di, catalogació i dignificació 
del patrimoni arxivístic i bi-
bliogràfic de la ciutat, en bona 
part dispers i sovint  conservat 
en condicions materials de-
plorables, i la publicació d’un 
nombrós aplec de monografi-
es sobre tema local i comarcal.
En la vessant societària, la 
consolidació de l’entitat es 
concretà en la constitució 
d’un nombre considerable de 
seccions i grup filials, que cer-
caven l’aixopluc institucional 
del CECI, que els permetia 
esquivar i minimitzar les res-
triccions a la llibertat d’expres-
sió i d’associació imposades 
per la dictadura, i amb la seva 
actuació exerciren un revulsiu 
important en la cultura igua-
ladina: seccions d’arqueologia, 
història i art, patronats de la 

Tossa, dels castells de la Po-
bla i Vilademàger, grups filials 
com Prisma Cine Club, Grup 
Espeleològic, Joventuts Mu-
sicals, Grup Ars i 03 Color, 
Amics dels Goigs, Lacetània, 
etc. 

Record i homenatge al Dr. 
Joan Mercader
L’artífex indiscutible de la fun-
dació del CECI havia estat el 
Dr. Joan Mercader, que l’any 
1947 exercia com a professor 
ajudant a la Facultat de Geo-
grafia i Història de la Univer-
sitat de Barcelona, però que 
no havia deixat de tenir estre-
tes vinculacions amb la seva 
ciutat. També a Barcelona, 
el Dr. Mercader participava 
assíduament en les activitats 
de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, portades a terme en un 
règim d’il·legalitat tolerada, i 
en els cursos que es desenrot-
llaven en els anomenats Es-
tudis Universitaris Catalans, 
on fou deixeble dels profes-
sors Ferran Soldevila i Jordi 
Rubió i Balaguer, desposseïts 
pel règim franquista de les 
seves càtedres universitàries. 
Aquests mestratges es veieren 
enriquits a partir de l’any 1948 
amb l’arribada a Barcelona del 
professor Jaume Vicens Vives, 
que va significar un revulsiu 
acadèmic de gran magnitud, 
i una renovació metodològica 
sense precedents de la histori-
ografia catalana de l’època. 
A través de l’epistolari conser-
vat del Dr. Mercader es pot 
percebre de manera inequí-
voca que ambdues circums-
tàncies influïren decisivament 
en la institucionalització i en 
l’organigrama originari del 
CECI: l’estructura de l’entitat 
en seccions i grups filials era 
calcada de l’organització que 
havia adoptat l’Institut d’Es-
tudis Catalans des de la seva 
fundació, i fins i tot el disseny 
de l’escut de l’entitat era idèn-
tic que el de l’IEC, només can-
viant les barres catalanes del 
centre del quadrat per l’escut 
d’Igualada. I en el  terreny 
humà molts dels membres de 
l’anomenada “escola Vicens”, 
la majoria amics i col·legues 
en la docència universitària 
del Dr. Mercader, es converti-
ren en assidus participants en 
els actes organitzats pel CECI.

CECI, 70 anys: commemoracions, 
homenatges i reconeixements

HISTÒRIA D’IGUALADA

JOSEP M. TORRES I RIBÉ
Catedràtic Emèrit de la 
Universitat de Barcelona

Des de la seva fundació, el CECI assajà de fer compatible una actuació 
resistent i de defensa de la cultura catalana, amb l’intent possibilista 

de promoure l’execució de determinades obres d’infraestructura cultural, 
de les quals estava tan mancada la ciutat.

Acte de constitució del Centre d’Estudis Comarcal d’Igualada, el 24 d’agost de 1947. / 
ARXIU FOTOGRÀFIC MUNICIPAL/ARXIU DEL CECI

El disseny de l’escut de l’entitat és idèntic que el de l’IEC / 
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Deixant de banda les activitats 
societàries estrictes, que mar-
caren l’agenda del CECI en els 
seus primers anys (conferèn-
cies, exposicions, excavacions 
arqueològiques, conservació 
del patrimoni, etc.), aquesta 
connexió de l’entitat amb els 
ambients acadèmics de Barce-
lona, estimulada pel Dr. Mer-
cader, es feu palesa en dues 
activitats de gran relleu que 
es portaren a terme en aquells 
anys: la publicació de la revis-
ta Miscellanea Aqualatensia i 
l’organització de l’Assemblea 
Intercomarcal d’Estudiosos, 
celebrada a Martorell l’any 
1950. 
En el primer cas, el contingut 
de la revista superava de molt 
la temàtica referida a Igualada 

i la Comarca de l’Anoia, i més 
de la meitat dels autors eren 
figures capdavanteres de la 
cultura catalana del moment, 
que ocupaven llocs de gran 
preeminència en les instituci-
ons acadèmiques del país: Fer-
ran Soldevila, Agustí Duran i 
Sanpere i Josep Sanabre, eren 
membres de la Reial Acadè-
mia de Bones Lletres i figures 
senyeres de la historiografia 
catalana, l’arxiver Jesús Ernest 
Martínez Ferrando era direc-
tor de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, el geògraf Josep Iglé-
sies era membre de l’Acadèmia 
de Ciències, Felip Mateu i Llo-
pis era director de la Bibliote-
ca de Catalunya, Joan Ainaud 
era un dels millors crítics d’art 
del país, etc. Es miri com es 
miri, hauríem de convenir que 
resulta sorprenent la capacitat 
de convocatòria mostrada per 
Dr. Mercader en els ambients 
culturals i acadèmics de Bar-
celona, que es posaren de ma-
nifest d’una manera inequívo-
ca en l’edició de la Miscellanea 
Aqualantensia. Pel seu contin-
gut, i per la significació dels 
autors dels articles, la publi-
cació es convertí en una mag-
nífica targeta de presentació 
front les autoritats locals, i ac-
tuà com a exponent  de la tas-
ca cultural i investigadora rea-
litzada fora de Barcelona, que 
jugava un paper dinamitzador 

de la realitat comarcal del país.
Un revulsiu semblant caldria 
atribuir a la trobada o congrés 
d’investigadors i erudits locals 
celebrada a Martorell l’any 
1950, que adoptà una denomi-
nació certament curiosa: “Pri-
mera Asamblea Intercomarcal 
de Investigadores del Penedés 
y Conca d’Òdena”, amb el títol 
enunciat en castellà per exi-
gències governatives, però que 
encobria que gairebé la meitat 
de les intervencions foren fetes 
en català, i amb la clara inten-
cionalitat de difondre i digni-
ficar les recerques històriques 
de temàtica local i comarcal, 
i coordinar i compartir inici-
atives entre els investigadors 

La gran tasca del Dr. Mercader es feu palesa en 
dues activitats de gran relleu que es portaren a 
terme en aquells anys: la publicació de la revista 
“Miscellanea Aqualatensia” i l’organització de 
l’Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, celebra-
da a Martorell l’any 1950

de les comarques del Penedès 
i l’Anoia. En aquesta iniciativa, 
promoguda en bona mesura 
pel Dr. Mercader i pel geògraf 
Josep Iglésies, caldria veure-hi 
una intencionalitat inequí-
voca de militància cultural i 
cívica, i un objectiu reeixit de 

Assistents a la inauguració del curs del CECI celebrada a Montserrat el 21 d’octubre de 1951. / 
ARXIU FOTOGRÀFIC MUNICIPAL/ARXIU DEL CECI

superació de les rígides pautes 
culturals i lingüístiques im-
posades pel règim franquista, 
que impregnaven tots els ex-
ponents de la vida del país. 
També és interessant constatar 
que alguns dels participants 
en l’esdeveniment també havi-
en participat com a autors en 
la Miscellanea Aqualatensia, 
als qual s’afegiren en aquest 
cas exponents destacats de 
“l’escola Vicens”, i col·legues i 
amics del Dr. Mercader, com 
Emili Giralt, representant de 
Vilafranca del Penedès, que 
actuà com a secretari, Jordi 
Nadal Oller, Manuel Riu, Joan 
Vilà Valentí, Agustí Duran i 
Sanpere, etc.

Si sembla fora de dubtes que la connexió del CECI 
amb els ambients acadèmics i universitaris de la 
capital catalana va ser un dels objectius fonamen-
tals del Dr. Mercader en concebre la nova entitat, 
també va resultar decisiva la seva voluntat de re-
clutar com a col·laboradors els exponents dels cor-
rents culturals de la ciutat. A aquesta tasca de di-
fusió de l’agenda cultural de l’entitat, i de captació 
de nous adeptes i col·laboradors, el Dr. Mercader 
hi dedicà un reguitzell d’articles publicats entre els 
anys 1948 i 1955 en la premsa local, i alguns d’ells 
recopilats en diverses publicacions de l’època, com 
Anales de la Cultura Igualadina i Palabras a la ju-
ventud. 
Tal com ponderava el mateix Dr. Mercader (His-
torial, desarrollo orgánico y realizaciones [1967]), 
en la trajectòria vital del CECI es podrien establir 
diverses etapes orgàniques. Entre els fundadors és 
interessant constatar l’eclecticisme i transversali-
tat de les respectives procedències: mossèn Ama-

deu Amenós, Pere Borràs Estruch, Antoni Borràs i 
Quadres, Gabriel Castellà, Joan Riba Faura, mossèn 
Ignasi Maria Colomer, Antoni Carner i molts d’al-
tres, que amb el seu entusiasme i dedicació, posaren 
els fonaments del CECI tal com avui el coneixem. 
En el que podríem considerar una segona genera-
ció de dirigents, caldria incloure-hi Pau Llacuna i 
Alemany, pertinaç recuperador patrimonial, Fran-
cesc de P. Gabarró, mort prematurament, incansa-
ble promotor dels museus, Joan Martí Figueres, a 
qui caldria atribuir un paper fonamental en la re-
copilació documental i arxivística de la ciutat, Mi-
quel Ball, excursionista i defensor del patrimoni, 
Amadeu Caballé, publicista polifacètic i animador 
d’iniciatives culturals i periodístiques, i Manuel 
Solà, advocat i eficient secretari de l’entitat. Tots 
ells foren, a la seva manera, fidels executors de les 
iniciatives promogudes pel Dr. Mercader, i la seva 
transcendència i responsabilitat es veié revaloritza-
da a partir del seu trasllat a Madrid, l’any 1954, per 

ocupar una plaça d’investigador del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. 
Finalment caldria ressaltar la dedicació persis-
tent a l’entitat de dos membres especialment sig-
nificats de la direcció posterior del CECI, amb 
més de mig segle de militància cultural, i que fa-
cilitaren la renovació generacional dels anys se-
tanta: Magí Puig i Gubern i Josep Riba i Gabarró. 
Herència de la seva decidida i insubornable de-
dicació foren realitzacions tan importants com 
el Museu de la Pell tal com avui el coneixem, o 
el persistent llegat comarcalista i de vocació pel 
rigor en la recerca i en la projecció cultural de 
l’entitat, que havia estat des dels orígens una de 
les obsessions principals del Dr. Mercader. És per 
això que, en l’avinentesa de la commemoració 
d’aquest 70 aniversari, com a exdirector del CECI 
reclamo per a ells un acte de reconeixement pú-
blic i solemne per la seva condició d’epígons 
supervivents dels fundadors. 

Reconeixement als fundadors

L’estructura del CECI, 
en seccions i grups 

filials era calcada de 
l’organització que ha-
via adoptat l’Institut 

d’Estudis Catalans des 
de la seva fundació
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EXPOSICIONS / LA VEU 

A quest diumenge 19 de febrer finalitza l’exposi-
ció  la IX Biennal d’art Riudebitlles. Obra so-
bre paper, a Sant Pere de Riudebitlles a la Sala 

dels Miradors del Museu Molí Paperer de Capellades , 
on el visitant podrà contemplar les obres dels 44 artis-
tes seleccionats en aquesta IXena edició.
Donada la tradició paperera de Capellades i Riudebit-
lles, la singularitat de la Biennal és el protagonisme que 
es dóna a les obres,  creades sobre suport de paper o 
que utilitzen el paper com a matèria primera. El cer-
tamen, més que consolidat, té un èxit de convocatòria 
tant a nivell nacional com internacional. Mèxic, Àus-
tria, Anglaterra, els EUA, Espanya, Bèlgica, França, 
Egipte, Suïssa, Veneçuela, Marroc, Catalunya són al-
guns dels països des d’on s’han presentat les diferents 
obres en aquesta edició, 106 en total.
El jurat, format per Lluïsa Avante,  de la Galeria Artèria 
d’Igualada, Ricardo Flores i Eva Prats de  Flores&Prats 
Arquitectes, Lucia Juan, guanyadora de la VIII Biennal 
d’Art , America Sanchez, dissenyador gràfic i Jaume Vi-
dal, crític d’art de El Punt Avui van atorgar el premi a 
l’obra “Predators”, de 140x140 cm, amb la tècnica de 
tinta i carbonet en paper d’aquarel·la de 300g, d’Edita 
Kadiric, procedent de Sèrbia, exposada també als Mi-
radors.
L’obra “ Empooling” de Stella Rahola i Cotó ha rebut 
un accèssit, i el jurat també ha volgut fer una menció 
honorífica a les obres següents: “Destructional” de Ko 
Aarts, procedent d’Holanda, “Sign XV” de Marek Pos-
piech, precedent de Polònia, “Pedres de pa” de Teresa 
Seguí Guinovart, procedent de Catalunya i, “Nenes” de 
Victòria Benítez, també procedent de Catalunya.

Acaba la IX Biennal 
d’Art Riudebitlles - 
Obra sobre paper, al 
Museu Molí Paperer

EXPOSICIONS / LA VEU 

D ins del cicle d’expo-
sicions de la Sala La 
Gaspar dedicat a tre-

balls realitzats a l’Escola Mu-
nicipal d’Art Gaspar Camps 
podem veure una mostra de 
bon disseny gràfic. 
Es tracta dels projectes finals 
del cicle formatiu de grau su-
perior de Gràfica Publicitària 
del passat curs 2015-16. Són 
treballs diversos d’imatge cor-
porativa d’empreses, fictícies 
en la seva major part i d’altres 
reals; des d’una empresa de 
vídeo jocs fins a un restaurant 
passant per empreses d’àudio. 
Cada projecte resol pràcti-
cament totes les necessitats 
gràfiques i publicitàries de les 
empreses en qüestió. Així hi 
tenim el disseny del logotip o 
marca, la papereria bàsica, els 
possibles embalatges, pros-
pectes informatius, displays i 
altre material publicitari; tot 

va sempre acompanyat amb 
el seu manual de normativa 
gràfica on s’hi especifiquen 
les característiques tècniques 
de cada disseny. 
Cal remarcar el nivell pro-
fessional aconseguit en cada 
peça i disseny; atès que es 
tracta del projecte final, per 
aconseguir la titulació l’escola 
demana que els treballs res-
ponguin a la qualitat necessà-
ria per a un mercat creatiu i 

Exposició Projectes Finals de Gràfica 
Publicitària de La Gaspar

d’innovació cada vegada més 
exigent. 
L’Escola municipal d’art i dis-
seny Gaspar Camps imparteix 
els Cicles Formatius de grau 
superior de Gràfica Publici-
tària i els de grau mig d’Assis-
tència al producte gràfic im-
près, dintre de la família del 
disseny gràfic, i d’Artesania 
de Complements de Pell de la 
família de disseny de comple-
ments de moda.

El cantautor pop Roger Mar-
garit de Rubí és un músic for-
mat en el món del clàssic i del 
jazz amb el piano com a ins-
trument principal, se sent molt 
còmode escrivint i cantant 
cançons aparentment senzilles 
i de fort component intimista i 

El pop d’autor de Roger Margarit a El Niu
emocional, sovint a cavall entre 
el pop més irracional i la cançó 
d’autor més delicada. Tindrem 
l’oportunitat de gaudir de la 
seva música i del seu univers 
interior el pròxim divendres 17 
de febrer a “El Niu d’Igualada” 
de la Plaça de Cal Font a partir 

de les 00 h nit, oferint-nos el 
directe del “Secret del Bàrman” 
(2n disc, 2015-Picap) . Po-
dreu gaudir de la seva música 
en format trio electro-acústic. 
Serà una nit divertida i elegant 
amb bona companyia. 
Entrada lliure!!! 

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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TEATRE / LA VEU 

A quest projecte va néi-
xer a partir de la ini-
ciativa de les àrees de 

llengües de portar els alumnes 
al teatre en sessions no esco-
lars, en horari no lectiu i no-
més amb la intenció de gaudir 
del teatre com a espectacle 
i instrument de transmissió 
cultural. La nostra idea, des 
de l’inici, va ser la de fomentar 
el gust pel teatre, de manera 
que l’activitat havia de ser vo-
luntària i no avaluable en les 
matèries del curs. L’objectiu 
era que Les Nits de Teatre es-
devinguessin un tret distintiu 
del centre i un valor afegit a la 
nostra oferta educativa.
En un institut com el nostre, 
que es marca com a objectiu 
potenciar les arts, és obliga-
da una oferta d’aquest tipus i 
cal fomentar-la entre els nos-
tres estudiants, especialment 
aquells que cursen la modali-
tat d’Arts Escèniques Música 
i Dansa. Tanmateix, també és 
una oferta molt interessant 
des de l’àrea de Llengua i Li-
teratura, i pot ser una porta 
d’accés al món del teatre per 
a molts joves en general. El 
projecte, doncs, vol fomen-
tar el gust pel teatre entre els 
alumnes i també entre els pro-
fessors i famílies, el gust per 
les obres clàssiques de la mà 
de directors molt actuals i de 
companyies de prestigi, i tam-
bé pretén donar a conèixer un 
tipus de teatre més alternatiu 
al teatre comercial, teatre de 
text i noves companyies.
Els destinataris del projecte 
són els alumnes de primer i 

segon de batxillerat, i de totes 
les modalitats. Tot i que volem 
incidir en la modalitat d’Arts 
Escèniques Música i Dansa, 
hem considerat que l’activitat 
es relaciona amb les humani-
tats, la història, la literatura... 
Així doncs s’ha obert sempre a 
tots els alumnes de batxillerat.
El projecte va néixer el curs 
2013-14 quan es va proposar, 
des de l’assignatura de Llen-
gua Catalana, anar al Teatre 
Lliure de Montjuïc a veure 
Els feréstecs, dirigida per Lluís 
Pasqual. L’activitat va ser un 
èxit amb la participació de 82 
alumnes de 1r de batxillerat. 
La bona experiència ens va fer 
pensar en el projecte de Nits 
de Teatre. 
El curs 2014-15 es van or-
ganitzar les Nits de Teatre al 
Lliure. La intenció era anar 
al Teatre Lliure a veure tres 
obres de la temporada i poder 
anar als dos teatres, al Teatre 
Lliure de Gràcia i al Lliure de 
Montjuïc. Així doncs, el pro-
jecte es va fer més ambiciós: 
es van organitzar tres anades a 
teatre amb grups més reduïts  
(26 alumnes, un minibús) i es 
van ampliar les obres. Les tres 
obres seleccionades van ser 
El rei Lear –un èxit total−, El 
somni americà i El curiós inci-
dent del gos a mitjanit, amb to-
tes tres obres els alumnes van 
gaudir de bon teatre.
El curs 2015-16, a partir de la  
bona experiència del curs an-
terior, el projecte va passar a 
ser Nits de Teatre. Ja no només 
aniríem al Teatre Lliure. Ens 
proposàvem ampliar a quatre 
obres i anar també al TNC. 
Dues de les obres van ser les 

reposicions de la temporada 
anterior del Teatre Lliure que 
havien tingut molt d’èxit: El 
rei Lear, amb 37 alumnes, i El 
curiós incident d’un gos a mit-
janit, amb 35 alumnes. Les al-
tres dues obres de la nova tem-
porada van ser A teatro con 
Eduardo, al Teatre Lliure de 
Montjuïc  i Don Joan, a la Sala 
petita del TNC, ambdues amb 
26 alumnes. En aquesta tem-
porada el projecte va ser molt 
ben valorat entre els alumnes 
que hi van participar. 
El curs 2016-17 ha estat el de 
consolidació del projecte Nits 
de Teatre. Hem continuat amb 
la idea d’ampliar en obres i en 
teatres i la de mantenir-nos 
en acotar l’assistència a un 
grup reduït de 26 alumnes (un 
minibús). Hem començat la 
temporada amb la visita a una 
de les sales emblemàtiques en 
el teatre de “petit format”, La 
Seca Espai Brossa. Hi hem 
anat a veure una adaptació i 
una posada en escena molt 
actual del Romeu i Julieta. Els  
alumnes que la van veure van 
sortir entusiasmats (vam ha-
ver d’ampliar el grup a 38 per 
la demanda dels alumnes). A 
la segona sortida, vam anar 

al Lliure de Montjuïc a veure 
Les noces de Fígaro, un èxit 
d’aquesta temporada del qual 
els alumnes també van gau-
dir molt. La tercera d’enguany 
serà Jane Eyre, al Lliure de 
Gràcia, i després Hamlet, al 
Lliure de Montjuïc. Ampliem 
obres i pretenem fer una cin-
quena anada al teatre que te-
nim pendent de concretar. 
Cal dir que en gairebé totes 
les anades a teatre hi ha hagut 
més demanda que les places 
reservades i s´ha hagut de fer 
llista d’espera.
L’inici de cada temporada 
teatral és al setembre. És el 
moment de triar les obres a 
partir de l’oferta dels diferents 
teatres, fer els contactes i les 
reserves en funció dels preus 
d’estudiants i mirant les da-
tes més adequades segons el 
calendari escolar. Agraïm es-
pecialment l’atenció i l’interès 
del Teatre Lliure que, a més 
a més d’oferir les entrades a 
molt bon preu pels grups d’es-
tudiants, ens convida cada 
mes de setembre a la presenta-
ció de les obres que ofereix el 
Servei Educatiu. 
Hem d’agrair el suport i el 
coratge que l’AMPA de l’ins-

titut ens ha donat a l’hora de 
consolidar el projecte. Cons-
cients que el que més ens eca-
reix cada sortida és el trans-
port, és d’agrair  l’aportació 
econòmica de l’AMPA que ens 
redueix el cost de cada viatge. 
Quan el projecte va començar 
el camí cap a la consolida-
ció (2015-16), es va  consti-
tuir una comissió d’alumnes 
voluntaris interessats en les 
NITS DE TEATRE. És una 
comissió oberta, però garan-
teix un representant de cada 
un dels grups de batxillerat. 
Aquesta comissió pot fer sug-
geriments en la tria d’obres i 
dates, però molt especialment 
s’encarrega de la difusió de 
l’activitat. 
La valoració que en fem des 
del centre és molt positiva. 
Hem consolidat l’activitat 
d’anar a teatre i amb això no 
només anem creant futurs 
afeccionats a les arts escèni-
ques, amb el teatre contribu-
ïm en la formació dels nostres 
joves i els obrim una porta al 
món.
“El món sencer és un teatre, i 
tots els homes i dones simple-

ment comediants” 
(William Shakespeare).

Quatre cursos del 
projecte Nits de Teatre a 
l’Institut Joan Mercader

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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LLIBRES / JAUME SINGLA 

D issabte, a la sala del 
Portal del Llevador, 
es va presentar el lli-

bre Indianes que han editat i 
coordinat els germans Mont-
serrat i Remigi Combalia, a 
partir d’una col·lecció de di-
buixos d’indianes propietat 
del també igualadí Lluís Roset.
Les indianes són els dibuixos 
que servien de plantilla per 
a fer els estampats de les te-
les. Es tracta d’uns dibuixos 
-fets i pintats a mà- amb te-
mes florals, geomètrics, fent 
sanefa... que en el seu temps 
eren els que alegraven les ca-
ses. En els segles XVII i XVIII 
les indianes eren teles de cotó 
estampades que venien d’Àsia 
-d’aquí el nom d’Indianes- i els 

fabricants catalans ben aviat es 
decidiren a fabricar les seves 
pròpies teles amb les tècniques 
orientals. 
Davant un auditori completa-
ment ple, Montserrat Comba-
lia, parlant en nom propi i del 
seu germà Remigi va explicar 
com es va originar l’edició del 
llibre “que va néixer precisa-
ment en aquesta mateixa sala 
fa tres anys, quan vàrem fer 
una exposició dels dibuixos 
d’indianes propietat d’en Lluís 
Roset”.
Precisament un dels artesans 
que fabricava Indianes era 
l’igualadí Josep Anton Fàbre-
gas, és avantpassat de Lluís 
Roset, que és l’origen de la col-
lecció que, a més dels dibui-
xos, també conté les fórmules 
dels diversos colors que, en 

Presentació del llibre “Indianes”, editat per 
Montserrat i Remigi Combalia

aquella època, s’elaboraven 
amb colorants naturals.
El llibre està editat en català i 
té la traducció del text, escrit 
per Assumpta Dangla, en cas-
tellà i anglès.
L’objectiu del llibre, segons 
Montserrat Combalia “és re-
produir amb la màxima fide-
litat als originals, els dibuixos 
que permetien l’estampació 
de teles a les fàbriques tèxtils”
Isabel Campi, presidenta de 
la Fundació Història del Dis-
seny que promou l’estudi de 
les indianes, es mostrava sa-
tisfeta de l’edició del llibre, 

que contribueix a l’estudi i 
popularització d’aquesta tèc-
nica d’estampació.
La doctora en Història de l’Art 
Assumpta Dangla va agrair 
públicament als germans 
Combalia l’esforç per tirar 
endavant l’edició d’un llibre 
d’aquestes característiques i 
en va destacar la importàn-
cia de mantenir i conèixer 
les tècniques de producció de 
l’època “en casos com aquest 
en què la indústria i l’art ca-
minen de bracet”.
Finalment Àngels Chacón, 
primera tinent d’alcalde de 

l’ajuntament d’Igualada, a 
banda d’agrair la seva feina 
als que han fet possible l’edi-
ció del llibre, va convidar els 
presents a participar en totes 
les activitats de la societat ci-
vil igualadina “moltes de les 
quals tenen a veure amb la 
confecció i el vestir”. Els as-
sistents pogueren tornar a 
veure alguns dels dibuixos 
d’indianes exposats al Portal 
del Llevador fa tres anys, així 
com alguns dels exemplars 
d’una acurada edició limi-
tada a  tres-cents exemplars 
numerats. 

MÚSICA / LA VEU 

D emà dissabte a les 
7 de la tarda la sala 
capelladina Paper 

de Música acollirà el Con-
cert d’Hivern, que anirà a 
càrrec de M2 Duo, format 
per la soprano Mireia Tar-
ragó i Marina Pelfort al pi-
ano i que van ser finalistes 
del 27è Concurs Internaci-
onal Paper de Música.
El concert porta per títol 
“Diàlegs entre la veu i el pi-
ano, la música i la poesia” i 
està dividit en dues parts, la 
primera dedicada a Clara 
Schumann, la Musa i la se-
gona dedicada a la sensuali-
tat en la cançó.

Clara Schumann, la musa
Segons paraules de les in-
tèrprets, aquest concert 

sorgeix amb la voluntat de 
potenciar una de les figures 
més desconegudes del Ro-
manticisme alemany del S. 
XIX: Clara  Schumann. Pia-
nista i compositora, va ser la 
musa de dos dels grans mú-
sics de la història de la mú-
sica: Robert Schumann  i  Jo-
hannes Brahms. A través del 

gènere del Lied, cançó ale-
manya culta, es vol fer un re-
corregut per la vida d’aquests 
tres músics, intercalant entre 
les cançons fragments de 
cartes i dietaris personals 
originals.

Segona part: la sensualitat 
en la cançó

Concert d’hivern a Paper de Música amb M2 Duo
Interpretaran obres de Clara Schumann i “La rosa als llavis” de Toldrà

Per aquesta segona part han 
escollit La Rosa als Llavis 
d’Eduard Toldrà. En aquest 
cicle posa música a un dels 
poemaris més coneguts del 
poeta Joan Salvat-Papas-
seit. Toldrà, atent com sem-
pre a la música de cada po-
eta, troba un llenguatge que  
aconsegueix fusionar la 
sensualitat, a vegades des-
carada de Papasseit, amb la 
subtilesa que tant el carac-
teritza. D’aquí n’emana una 
sensualitat amagada en un 
món sonor i poètic que ho 
diu tot, sense dir res. 
Amb aquest compositor es 
vol apropar el món musical 
del Lied que ja han mostrat 
amb els tres compositors 
alemanys, al públic de casa 
nostra. Tradicions i climes 
ben diferents, però un ma-
teix anhel.

Avui divendres tindrà lloc, a 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada, la presentació del llibre 
El retorn dels Bassat, de Vi-
cenç Villatoro.
L’acte, que començarà a les 
7 de la tarda, comptarà amb 
la presència de Lluís Bassat 
i Vicenç Villatoro, així com 
de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells.

Presentació del 
llibre “El retorn 
dels Bassat” de 
Vicenç Villatoro

Presentació del llibre al Portal del Llevador. /

Montserrat Combalia amb el llibre. /
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LLIBRES / LA VEU 

E l chick-lit és un gènere 
literari escrit per dones 
i adreçat, principal-

ment, a dones amb protago-
nistes femenines modernes, 
treballadores i independents. 
Aquestes novel·les romànti-
ques i desenfadades es van fer 
populars a finals dels anys 90 
amb obres com El diari de Bri·
dget Jones, d’Helen Fielding. A 
casa nostra una de les autores 
més conegudes d’aquest gènere 
és Elisabet Benavent, autora de 
sagues com la de En los zapatos 

de Valeria. Precisament aquest 
serà el títol que servirà per in-
augurar el nou Club de lectura 
chick-lit, el dilluns 24 d’abril. 
Les trobades es faran cada dos 
mesos a la Biblioteca i totes en 
dilluns, de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 
de la tarda. Es comentarà el 
llibre en grup, tot prenent un 
cafè. El moderador d’aquest 
nou club, que s’afegeix als que 
ja funcionen a la Biblioteca, 
serà Lluís Ardèvol.
La dinàmica del club és la ma-
teixa de tots els altre clubs de 
la Biblioteca: cal inscriure’s 
primer a qualsevol taulell i la 

La Biblioteca estrena un Club de 
lectura chick-lit amb la novel·la 
“En los zapatos de Valeria”

Biblioteca deixarà en préstec  el 
llibre a tots els participants. El 
preu d’inscripció anual és de 6 
euros.
El calendari del Club de lectu-
ra chick-lit preveu les següents 
trobades:
- 24 d’abril: En los zapatos de 
Valeria, d’Elisabet Benavent.
- 19 de juny: Diari de Bridget 
Jones, d’Helen Fielding
- 9 d’octubre: El Club de les pel·
lícules de la Meryl Streep, de 
Mia March
- 4 de desembre: La Botiga vin·
tage Astor Place, d’Stephanie 
Lehmann.

TEATRE / LA VEU 

É s el segon curs que 
Pau Fuster ha vingut a 
l’AUG A . Els seus conei-

xements musicals i històrics 
sobre el Jazz i la seva capaci-
tat de comunicació van fer 
que dilluns passat tornés per 
continuar explicant un jazz 
progressivament més melòdic, 
més i més swing i,   en conse-
qüència, més ballable.
Sense anunciar-ho va sortir a 
l’escenari una jove ballarina: 
Sara Toro, i tots dos ens van fer arribar al cap i als peus tota la 
melodia i el ritme de les grans orquestres americanes dels anys 
quaranta i cinquanta.
Els llargs aplaudiments i la petició expressa micr òfon  en mà 
d’alguns assistents auguren una nova presència en el proper 
curs. A vegades també és repeteix per bones notes.
I el proper dilluns Mireia Rubio ens aproparà a la seva   novel·la 
“El tiempo del negro” sobre la tragèdia humanitària de migrants 
que intenten arribar a Europa.

Pau Fuster i Sara Toro 
repetiran curs a l’AUGA

MÚSICA / LA VEU 

A vui divendres tindrà 
un concert a càrrec 
de Mu-Tron Quartet, 

un quartet de jazz format per 
Vicent Pérez trombó i efectes,
Amadeo Moscardó teclats i 
efectes, Martin Leiton baix 
elèctric i Oscar Doménech ba-
teria. Ens interpretaran temes 
propis compostos pel Vicent 
i l’Amadeo. Els temes són ja-
zzístics de caràcter experi-
mental dintre del Free Electro 
Noise Jazz. Una proposta molt 

interessant portada a terme 
per quatre músics del panora-
ma jazzístic Català.
El concert serà a 2/4 d’11 de la 
nit i l’entrada costarà 5 euros.
Per altra banda, demà dissabte 
es podrà gaudir d’un concert 
sorpresa i després, festa amb 
Dj. L’entrada és gratuïta.
I dimarts tindrà lloc una nova 
jamm session EMMi on els 
alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música d’Igualada ens 
oferiran la Jam Session oberta 
a tothom que vulgui tocar.
L’Entrada serà gratuïta.

Cap de setmana de 
concerts i jamm session 
al Hot Blues

DISSENY / LA VEU 

E l dijous 9 de febrer l’es-
cola municipal d’art i 
disseny Gaspar Camps 

va rebre la visita dels directors 
de les escoles d’art i disseny 
de Catalunya. Els directors 
van visitar les instal·lacions 
de l’escola, el nou taller de 
pell del cicle formatiu de grau 
mitjà d’Artesania de Com-
plements de Cuir (Disseny 
en pell) equipat amb tota la 
maquinària i l’equipament ne-
cessari per produir qualsevol 
producte en cuir. Els directors 
van poder veure de primer 
mà com es treballa al taller de 
pell d’escola, taller únic i sin-
gular a Catalunya amb titula-
ció oficial.
També van visitar el taller 
packaging, mòdul dins el ci-
cle formatiu de grau superi-
or de gràfica publicitària que 
l’escola d’art i disseny Gaspar 
Camps ha incorporat en els 

crèdits de lliure disposició del 
cicle formatiu de grau superi-
or de Gràfica Publicitària amb 
l’objectiu d’adaptar-se al sec-
tor empresarial de la indús-
tria gràfica i del packaging de 
la comarca. També van poder 
veure  els tallers de projectes 
de disseny, tant del cicle for-
matiu de grau mitjà com de 

Els directors de les Escoles d’art i 
disseny de Catalunya visiten l’escola 
d’art i disseny Gaspar Camps

grau superior de disseny grà-
fic, on els alumnes treballaven 
projectes reals com si fossin 
un estudi de disseny.
A part de la visita a l’escola, 
els directors van realitzar una 
reunió de treball per posar en 
comú temes i projectes diver-
sos així com compartir ex-
periències. 
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Ràdio Igualada: una emissora que ve de lluny
i va més lluny encara

A mb motiu d’una nova 
celebració del Dia 
Mundial de la Ràdio, 

una jornada promoguda per la 
UNESCO, em proposo de su-
mar-me sentimentalment i cul-
tural a aquest festeig amb una 
recordança a la història de la 
nostra emissora, Ràdio Iguala-
da; no sense posar en valor una 
contínua voluntat d’innovació. 
En aquest sentit, si bé enguany, 
a part del pes de la informació, 
s’ha fet un especial esment a 
l’estret vincle entre les ràdios i 
el públic; Ràdio Igualada, de fa 
temps, ve perseguint de forma primordial que la Rà-
dio siguin les persones que l’escolten, en participen i 
hi col·laboren.
Coincidint amb les festes nadalenques de 1944, un 
electricista i tècnic radiofònic, en Josep M. Prat, va 
compondre –a casa seva mateix- la primera emissora 
de ràdio de la ciutat, un dispositiu senzill però capaç 
d’arribar a tot L’Anoia; amb uns  programes de gran 
simplicitat que transmetien música i “discos dedi-
cats”. Tot seguit, el  micròfon d’aquesta rudimentària 
emissora va servir per a radiar les recomanacions del 
Patge Faruk, prèvies al dia de Reis. A no tardar, en 
plena Dictadura, fer funcionar una emissora preci-
sava del permís oficial del Ministerio de Telecomu-
nicaciones; un imperatiu que es va resoldre gràcies 
a l’alcalde, Francesc Matosas. Les autoritzacions de 
la Delegación Provincial de Sindicatos i de la Fa-
lange Española Tradicionalista y de las JONS va fer 
realitat unes poques hores d’emissió.  
Més endavant, al gener de 1950, en tant que emis-
sora local -del tot oficial- reconeguda pel Minis-
terio de Telecomunicaciones, i sota el mandat del 
Frente de Juventudes, Ràdio Igualada va començar 
a funcionar dins l’edifici escolar Garcia Fossas, de 
l’Avinguda Balmes; també anomenat Estación es-
cuela del Frente de Juventudes. La primera emissió 
radiofònica va córrer a càrrec del destacat locutor 
Joan Armengol, mentre que va assumir –per qua-
tre anys- la direcció de l’emissora en Josep M. Lla-
dó, a qui va seguir gairebé els següents trenta anys 
n’Enric Basas. En aquell temps, l’emissora ocupa-
va un reducte que servia de control i locutori i es 

componia només: d’una taula de mescles, un plat 
giradiscos, un micròfon i alguns discs de pasta. Tot 
i la precarietat del moment, l’emissora va veure la 
veritable  renovació operada per l’especialista Fran-
cesc Torras; de la mateixa manera que, durant uns 
anys, el periodista i locutor Joan Armengol va ser 
pioner a introduir aquells gèneres radiofònics tan 
rics i plens de contingut, les entrevistes i els repor-
tatges, consolidant-se aquell excepcional potencial 
comunicatiu que ell tan bé va saber transmetre fins 
que se’n va anar el 1960. 
Entrats els 60, Ràdio Igualada va passar a formar 
part de la Cadena Azul de Radiodifusión, que in-
corporava emissores del Frente de Juventudes d’Es-
panya, i va emetre amb Ona Mitjana fins al total 
efectivitat de la Freqüència Modulada. Tanmateix, 
des de l’àmbit del seu programari, Ràdio Igualada 
acomplia una tasca de servei a la ciutat des dels seus 
informatius; resultant condecorada amb la Meda-
lla de la Ciutat, al mèrit cultural (1970). Posterior-
ment, un cop celebrat el vint-i-cinquè aniversari de 
l’emissora, a l’any 1978, i sota la direcció d’en Jesús 
Enrique de Pedro, es va incorporar a la nova Radio 
Cadena Española, resultant de la fusió de la Cade-
na Azul de Radiodifusión i la Red de Emisoras del 
Movimiento, amb les emissores dels sindicats. Si 
més no, de seguida passaria a dependre de Radio 
Nacional de España, una connexió que va conver-
tir-la en un repetidor de l’emissora estatal.
El 1992, el nou govern socialista a l’Ajuntament 
-i també al Govern de Madrid- van afavorir -des 

d’una gestió de l’alcaldia (Jordi Aymamí)- que Ra-
dio Nacional cedís a què Ràdio Igualada pogués 
convertir-se en una emissora lliure de cadenes. Tot 
seguit, al carrer d’Òdena s’hi establia una emisso-
ra moderna i ben equipada, l’Emissora municipal 
(amb dials de l’FM); conduïda per la periodista 
Mercè Moreno. D’ençà aquesta nova etapa, i amb 
professionals de la talla de: Montse Candàliga, Jo-
sep Boix, Josep Casaus, Anna Muñoz, Xavi Dàvila, 
Quim Díez i Jordi Cuadras, una nova programació 
i més seccions han generat bones cotes d’audiència 
i gran  participació dels oients. En aquest sentit, la 
ràdio i qui l’escolta s’han acostat moltíssim, bo i re-
forçant els intercanvis comunicatius d’una àmplia 
comunitat d’oients d’Igualada i comarca.
Per últim, recentment i sota la direcció de Montse 
Sanou, s’acaba d’inaugurar un nou trajecte, en una 
nova ubicació, que comporta entre d’altres la signi-
ficativa aposta de  renovació de la pàgina web, que 
permet anar més lluny que les ondes radiofòniques 
per a oferir tots els continguts a qualsevol hora i 
indret; a més de les connexions via “igualapp”, twit-
ter i facebook. Tot plegat -i en paraules de la di-
rectora- mantenint l’essència d’emissora local i mu-
nicipal que cerca oferir informació de proximitat, 
acompanyar, generar opinió i entretenir, a més de 
ser un servei i un espai de participació ciutadana. I, 
afegeix: “... amb els anys, Ràdio Igualada ha valorat 
molt als seus col·laboradors -particulars o vinculats 
a entitats- que voluntàriament realitzen programes 
de continguts diversos.”

Avui, concert de Pribiz & 
Quico Tretze a l’Ateneu
Avui divendres a les 9 del 
vespre, el Teatre Municipal 
l’Ateneu acollirà un concert 
a càrrec de Quico Tretze i 
Pribiz que presentaran els 
seus nous treballs.
Pribiz presentarà el seu pri-
mer disc, Carousel i oferirà 
temes del disc i temes nous 
durant el concert. Per la 
seva banda, de Quico Tretze 
podrem escoltar el seu nou 
treball Cançons que m’agra-

da cantar en format trio.
Les entrades anticipades es 
poden comprar a Posa’l Disc 
(Plaça de la Creu), al Hot 
Blues (c\Tarragona 9) i a 
Capellades a Innova’t Perru-
queria i estètica (Pl. Catalu-
nya). El preu de l’entrada és 
de 10 euros anticipades i 12 
a la taquilla, i els menors de 
10 anys tenen entrada gra-
tuïta. Organitza Associació 
Rock City.
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Përmet, l’autèntic encant de l’Albània balcànica

Una làpida bilingüe

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Arquitectures i veïnatges

Per la carretera que baixa cap al sud d’Albània, Përmet i la 
zona muntanyosa del seu voltant et regala una de les més 
espectaculars panoràmiques de l’imponent encís de Els Bal-
cans. I, és aquesta majestuosa façana el que converteix tot 
una vasta zona -per on discorren les aigües del Vjosa- en 
un territori plujós i força humit; vestit de belles valls i unes 

generoses terrasses entapissades de vinyes i arbres fruiters: un saborós 
obsequi, en definitiva, de productes tradicionals i autòctons. 
Enllà, els confins meridionals et suggereixen una parada a Përmet, aques-
ta població d’unes dotze mil animes que se t’insinua com a un assossegat 
destí urbà enmig de tanta natura. Emperò, malgrat les seves reduïdes di-
mensions, aquest municipi d’una saludable placidesa quotidiana va aco-
llir la capitalitat no oficial d’Albània en temps del règim comunista; una 
circumstància que va propiciar la proliferació d’una edificació d’estètica 
eminentment gegantina i molt racional. 
Els orígens de Përmet, sempre lligats als de tot Albània, però amb pre-
gones incursions gregues,  es remunten al segle XV, una època en què 
malgrat la pervivència de grups tribals ja era una unitat d’interès admi-
nistratiu i mercantil, amb una important dependència i proteccionisme 
del governant que li va concedir el nom, Premti. D’aquells dies en data, 
doncs, la construcció d’una fortificació il·líria, Bolenge, aixecada al sud-
est de la ciutat, on s’obrien les vies de les caravanes que comerciaven en-
tre Albània i Grècia. I, avui, a peu de carretera segueix impactant a tot-
hom la colossal formació rocosa -la pedra del municipi- oportunament 
considerada a tothora com a un estratègic punt d’observació i control 
de la puntual circulació de veïns i estranys, tal i com ho va ser al llarg 
dels segles XVIII-XIX; i que s’obre cap a les interioritats d’un harmoniós 
casc antic, vestit de velles cases de pedra i uns irregulars carrers de llam-
bordes. D’aquí estant, la descoberta d’uns quants monuments com: unes 
comptades esglésies cristianes, uns altres monestirs de l’etapa bizantina, 
diferents empremtes de la marca de l’Imperi Otomà i algunes ruïnes ar-
queològiques de temps remots, et trasllada al més preuat tresor patrimo-
nial d’aquesta vella vila.
Tanmateix, malgrat els daltabaixos d’alguns episodis de la seva història, 
aquesta població, a mitjan segle XIX, al costat de veus patriòtiques que 
reivindicaven l’alliberament de la pressió otomana va veure també diver-
ses proclames, des de les seves escoles, que reivindicaven l’ús indistint de 
les llengües albanesa i grega; aquesta darrera suportada -en tant que un 
instrument més de cultura- per alguns benefactors nacionalistes grecs, 
instal·lats en aquesta demarcació, com  el filantrop  Konstantinos Zappas.

  

L ’any 1954, el barri de la Font 
Vella, celebrà el Centenari de 
les seves festes de carrer. Entre 

els actes d’aquells primers cent anys, 
va tenir lloc la col·locació d’una làpi-
da commemorativa, a la façana d’una 
casa de la plaça del Pilar.
Això potser no tindria més interès 
que el de recordar una efemèride his-
tòrica; però, l’esmentada placa porta 
un text que no deixa de ser curiós, 
tota vegada que, si més no, tant es pot 
llegir en castellà com en català. En 
aquells anys de dictadura, el senyor 
Antoni Dalmau Jover, redactà unes 
frases en l’idioma que el règim autori-

tari imposava, però que -a la vegada- 
igualment estan escrites en la nostra 
llengua.
Evidentment, va haver de filar molt 
prim. Així tenim que hi apareix el 
mot “ègida”, que figuradament vol 
dir protecció. Però la paraula mado-
na -per senyora- fou una que costà 
d’acceptar pel veïnat que, finalment, 
va comprendre que aquella duplicitat 
idiomàtica exigia una certa tolerància 
i que l’autor del text havia sabut trobar 
una fórmula per tal que l’ús del català 
no fos causa d’un sancionament. Fou, 
doncs, una bona astúcia lingüística, 
obligada en aquells temps. 
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Permet, Els Balcans

Permet, Església bizantina de Leuse

Permet, La pedra
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MÚSICA
Igualada 

Concert Pribiz + Quico Tretze
Sessió doble on el grup anoienc Pribiz 
presentarà el seu primer disc ‘’Carousel’’ 
i l’igualadí Quico Tretze presentarà “Can-
çons que m’agrada cantar” en format trio.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 

Tertúlia per a nens i nenes a partir de 8 
anys que han llegit un mateix llibre. En 
aquesta ocasió “L’herència” de Jaume Cela.
Divendres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del nou llibre de Vicenç Villa-
toro “El retorn dels Bassat”, que recrea la 
història familiar dels Bassat. L’acte comp-
tarà amb la presència de l’autor i del publi-
cista Lluís Bassat.
Divendres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
Igualada 

Concert a càrrec de Roger Margarit un 
músic format en el món del clàssic i del 
jazz amb el piano com a instrument prin-
cipal.
Divendres a les 12 de la nit al Niu 
d’Igualada (p. de cal Font).

  DISSABTE 18  

TALLER CODECLUB
Igualada 

La Biblioteca organitza aquest taller gra-
tuït de 10 sessions adreçat als nens de 10 
a 12 anys per iniciar-se en la programació 
d’ordinadors.
Dissabte de 10 al 12 del matí a la 
Biblioteca Central.

TEATRE
Igualada 

“Psicosi de les 4:48”. Un text colpidor de 
Sarah Kane, autora de culte a nivell inter-
nacional, interpretat magistralment per 
Anna Alarcón. Premi BBVA de Teatre 
2016 al millor espectacle i a la millor ac-
triu.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Capellades 

Concert d’Hivern, a càrrec de M2 Duo for-
mat per Mireia Tarragó, soprano i Marina 
Pelfort, piano. “Diàlegs entre la veu i el pi-
ano, la música i la poesia” amb una prime-
ra part dedicada a la Clara Schumann i a 
Johannes Brahms. La segona part va tota 
dedicada a Eduard Toldrà
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

  DIUMENGE 19  

PALLASSOS
Igualada 

Rhümia. Gran premi BBVA al millor es-
pectacle de circ 2016. De Rhum i cia.
Bombers, predicadors, música... Una sor-
presa rere una altra, que et condueix del 
número clàssic de pallassos a l’originalitat 
de les noves invencions d’aquesta troupe 
descontrolada..
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 

“Psicosi de les 4:48”. Un text colpidor de 
Sarah Kane, autora de culte a nivell inter-
nacional, interpretat magistralment per 
Anna Alarcón. Premi BBVA de Teatre 
2016 al millor espectacle i a la millor ac-
triu.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

CINEMA
Vilanova del Camí 

Projecció de la pel.lícula de cinema famili-
ar “Zootropolis”.
Diumenge a les 12 del migdia al Centre 
polivalent de Can Papasseit.

CONCERT-VERMUT
Calaf 

Concert-vermut a càrrec de Red Pèrill.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè del 
Casal.

TEATRE
Calaf 

La companyia Teatre Talion de Lleida pre-
senta “La venganza de Don Mendo.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

  DILLUNS 20  

CONFERÈNCIA
Igualada 

Mireia Rubio. “El tiempo del negro”.
Una novel·la que vol denunciar la tragèdia 
humanitària de les persones migrants que 
arrisquen la vida en el seu periple cap a 
Europa, fugint de la violència. Organitza 
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

  DIMARTS 21  

XERRADA
Igualada 

Cicle Camins de fe que responguin als 
reptes d’avui. Xerrada sobre “L’Evangeli de 
Mateu” a càrrec del P. Andreu Trilla. esco-
lapi.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre als locals 
parroquials de Santa Maria.

CLUB DE LECTURA
Piera 

Trobada de persones que han llegit un ma-
teix llibre, en aquesta ocasió “Els nois” de 
Toni Sala.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca de Piera.

  DIMECRES 22  

DEBAT A BAT
Piera 

Taller per a joves basat en el llibre Flotante 
de David Weisner i a través d’iniciatives de 
participació els joves reflexionaran sobre 
la tria: un destí incert, un camí poc precís, 
una drecera..
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

  DIJOUS 23  

TALLER
Igualada 

eBiblio, el préstec de llibres electrònics
Les biblioteques de Catalunya ofereixen el 
servei de préstec de llibres electrònics..
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Herbes d’Igualada” 
d’Helena Parera amb fotografies d’en Xavi-
er Barberà, de la secció de Ciències Natu-
rals i Mediambientals del Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI)..
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

“Guia xafardera de Catalunya”. Anna-Pris-
cila Magriñà ha recollit les millors històri-
es i curiositats del territori i la història de 
Catalunya
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

XERRADA
Piera 

David Fernández, periodista, activista 
social i exdiputat del Parlament de Cata-
lunya explicarà, principalment, la seva ex-
periència en la denúncia de la corrupció.
Dijous a les 8 del vespre al Casal per a Jo-
ves i Grans.

EL SIRENI DE STA 
MARIA 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. 

DARRERS TREBALLS
Mostra de l’obra en pintura de 
Juan Sabuquillo.

Del 4 al 26 de febrer a les Voltes de 
Casa Bas de Capellades 

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’elec-
trificació al segle XIX.
Del 6 al 24 de febrer a la sala d’expo-
sicions de La Gaspar.

COL·LECTIVA 
D’ARTISTES 
POBLATANS
Mostra de pintors i pintores locals. 
Homenatge a una de les seves impul-
sores, Pepita Vilamajó.
Del 2 al 19 de febrer a la sala mu-
nicipal d’exposicions de la Pobla de 
Claramunt.

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

JOSEP ROMEU I 
FIGUERAS
Fotografies. Una pinzellada de la 
vida i l’obra d’aquest poeta i crític 
literari especialitzat en literatura 
catalana, poesia tradicional i tea-
tre popular.
Del 24 de febrer al 19 de març al 
vestíbul de la Biblioteca Central.

PAU BARCELÓ I JOSEP 
ROMEU
Fotografies. El fotògraf barceloní 
Pau Barceló va fotografiar les re-
presentacions de «Cicle de teatre 
medieval» i «La Passió».
Del 24 de febrer al 19 de març a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

EXPOSICIONS
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Rambla Sant Isidre, 21 Igualada (BCN)
Tel. 93 803 40 04  gestfabregas@gestors.net  · Gestionem tots els teus tràmits, estalvia temps i diners!

HORITZONTALS: 
1. Que és tafanera, no s’ocupa ni de rentar la seva roba! Aigua d’aquí li daria, perquè escarmen-
tés... / 2. Surto del pregon. Venuda, però no traïdora / 3. Tercera en discòrdia. Mesura planetària 
per saltar. I quarta en dislèxia / 4. Massa colla, per un divendres. Segui de qualsevol manera, 
que les guies estan malmeses / 5. Anima de tieta. Quin pàjaro, el de la taula! / 6. Del bestiar no 
apallissat ans servit de ranxo. D’ençà que era petit que balla d’esquena / 7. Esclaten a riure. Turc 
siberià alternant l’arc voltaic. Si hi vols oli canta / 8. Arbust d’hàbitat crucigramístic. Fa de mal 
recitar, un comportament tan poc centrat / 9. Endurí la tropa, Aguirre inclòs. Xarxa de pubilla 
/ 10. Destaroten el cap de qualsevol. Arma blanca per tallar pàgines d’enciclopèdia / 11. P amb 
crossa. Pitet per nens que ragen. I amb arc / 12. Xop com un vestit de rosada. Impost molt apre-
ciat pels nobles, el del mes / 13. Meitat final dels braços. Documents que fan pujar la mosca al 
nas de les empreses.

VERTICALS: 
1. Zoològic segons el mètode Pere Quart. Per un dibuix així cal una certa traça / 2. Al fons de 
l’embalum. Massa feina per compaginar-ho amb la processó. La meitat de molt / 3. Son germà 
neda en brou i ella en lleteta. Com la sardina però més grossa i remuntant el corrent / 4. 1.000 
quilos a l’ascensor. És a la llacuna com a la lluna el lunar / 5. Doncs ell es presenta com a solter. 
Esfumà en un guirigall d’àvies / 6. Centre de totes les enveges. Fa mesos que fa vacances, i encara 
n’hi queden / 7. Màxima autoritat en mambo. No solen anar d’excursió quan es posen el passa-
muntanyes. Poc de poc / 8. Travessa el cartutxo de baix a dalt. Policromada per la pluja / 9. No és 
del Pujol, aquesta, ans del Puig. Símptomes clars de plegament / 10. Tota la perifèria li és raval. 
Fuet del que no es menja perquè fa mal / 11. Un campió a casa. Aquestes truites tampoc són co-
mestibles, ans somiables. Posen límits a la maternitat / 12. Amb tres ja ets pots muntar una òpera. 
Vanagloriades com si fossin sentències de Juli Cèsar.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:



Torna Christian Grey
A l’Ateneu •  50 sombras más oscuras

RAMON ROBERT / 

L a novel.la romàntica i eròtica 
Cinquanta ombres de Grey ha 
venut més de trenta milions de 

copies arreu del planeta, i la pel.lícula 
en la que es va basar, del mateix títol, va 
recaptar prop de 600 milions de dòlars 
a les sales de cinema. L’escriptora brità-
nica E.L. James ha explotat l’èxit d’aque-
lla primera novel·la, i no s’adormit pas 
a la hora de retornar als personatges de 
Christian Grey i Anastasia Steele. Ara 
ens arriba en format cinema l’adaptació 
de la segona novel.la de la nissaga Grey, 
que al Regne Unit ja ha superat en ven-
des a la nissaga més popular dels anys 
90, la de Harry Potter. 

CURS D’ANGLÈS A IRLANDA
JULIOL 2017

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
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A Cincuenta sombras mas oscuras re-
trobem, doncs, els mateixos personat-
ges. Christian Grey se sent emocional 
ferit, així que intenta convèncer Anas-
tasia Steele que torni a formar part de 
la seva vida. Ella, abans d’acceptar de 
tornar-hi, li exigeix   un nou acord, una 
mena de compromís. Però quan la pa-
rella comença a ser més confiada i a 
tenir una certa estabilitat, comencen a 
aparèixer dones del passat de Christian.
Realitzada pel veterà James Foley, 
aquesta nova pel.lícula de la nissaga 
Grey incideix en els misteris dels per-
sonatges, en la carrega eròtica (les es-
cenes de sexe són força gràfiques) i en 
certa intriga. Més o menys com la pri-
mera.

Batman a Ciutat 
Lego
A Montbui •  Batman. La 
Lego película

RAMON ROBERT / 

Q ui ho havia de dir?... El 
superheroi narcisista Batman 
i les joguines Lego en una 

mateixa pel·lícula. De fet, la marca da-
nesa de joguines Lego (especialment 
coneguda pels seus blocs de plàstic 
interconnectables) ja va triomfar a les 
pantalles ara fa dos anys. I ara s’ha as-
sociat amb un altre triomfador del cò-
mic i del cinema, Batman.

      De tot plegat en surt una irònica, es-
pectacular i prou divertida pel.lícula 
d’animació, que ara mateix ja es al cap 
de munt de la taquilla nord-america-
na. Definida com “una parodia salvat-
ge”, alguns ja s’han afanyat en dir que 
és molt millor que la majoria de les pel.
lícules de Batman.

El sol s’apaga
El racó del Cineclub •  La mort de Lluís XIV

RICARD FUSTÉ / 

D ijous dia 23, a la sala de l’Ate-
neu Cinema, el Cineclub pre-
senta la producció francesa 

del 2016 La mort de Louis XIV, dirigi-
da per Albert Serra, en doble sessió a 
les vuit i a les deu, en versió original i 
subtítols en català.

    El gironí Albert Serra s’ha guanyat 
l’admiració de la crítica amb les seves 
aproximacions gens ortodoxes a per-
sonatges clàssics ja sigui de la literatu-
ra, la llegenda o la Història: el Quixot 
a Honor de cavalleria (2006), els Reis 
d’Orient a El cant dels ocells (2008), 
Casanova i el Comte Dràcula a Histò-

ria de la meva mort (2013). I els crítics 
més entusiastes han estat els francesos, 
i l’han premiat –o ell els ha premiat- 
amb una producció sobre uns dels 
més il·lustres protagonistes de la seva 
Història: Lluís XIV, el Rei Sol, màxim 
representant de la monarquia absolu-
ta (Serra sempre ha manifestat la seva 
fascinació pels dictadors), un rei que 
va fer gran el seu país i va segellar-ne 
la grandesa amb obres magnifiques 
com el Palau de Versalles. Però també 
un home, a qui va arribar la mort com 
a tots ens ha de passar.

      El film, com anuncia des del títol, des-
criu amb minuciositat però amb l’estil 
desapassionat característic del direc-

tor, l’agonia del rei al seu llit, acompa-
nyat dels seus lleials servidors i d’uns 
metges molt voluntariosos però poc 
eficaços. La situació és lògicament dra-
màtica però Serra en destaca els detalls 
irònics, un cert surrealisme que sor-
geix del contrast entre la pompa que 
envolta el poder, mostrada mitjançant 
imatges bellíssimes, i la podridura que 
afecta el cos del monarca. I per donar 
vida al rei que mor, Serra acull per 
primera vegada en el seu cinema a un 
actor professional, el mític Jean-Pierre 
Léaud, tota una llegenda a França des 
dels temps de la Nouvelle Vague i les 
seves col·laboracions amb François 
Truffaut. 



LA MORT DE LOUIS XIV 
França – Espanya - Portugal. Drama d´època. D´Albert 
Serra. Amb Jean-Pierre Léaud, Patrick d’Assumçao, Marc 
Susini.  
Any 1715. En la tornada a casa, Lluís XIV sent un dolor agut 
a la cama. Quinze dies més tard, es troba en un llit a Ver-
salles. Aquest és el començament de la lenta agonia del rei 
més gran de França, envoltat dels seus més fidels súbdits. 2 
premis Gaudí.

LION
Australia. Drama. De Garth Davis. Amb Dev Patel, Nicole 
Kidman, Rooney Mara.
Basada en una història real, s´hi narra la difícil vida d´un 
nen, Saroo, que es va perdre pels carrers de Calcuta, quan 
només tenia cinc anys. Després de un llarg viatge va aca-
bar sent adoptat per una parella d’australians. Vint anys més 
tard, amb l’única ajuda de Google Earth, Saroo intentarà 
trobar la seva família biològica.

CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS
Estats Units. Drama romàntic i eròtic. De James Foley. 
Amb Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, 
Kim Basinger. 
Quan Christian Grey, que se sent ferit, intenta convèncer 
Anastasia Steele que torni a formar part de la seva vida, ella 
li exigeix   un nou acord abans d’acceptar. Però quan la pare-
lla comença a ser més confiada i a tenir una certa estabilitat, 
apareixen dones del passat de Christian decidides a frenar 
en sec les seves esperances d’un futur junts. 

BATMAN: LA LEGO PELICULA
Estats Units. Animació. De Chris McKay Grahame. 
Misterios i irreverent, Batman també té alguna cosa de l’ar-
tista frustrat. Una vegada més haurà de salvar la ciutat de 
Gotham, ja que ha tornat un malvat molt perillós, el Joker. 
Però Batman haurà d’aprendre a treballar amb altres socis.

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.

LAS FURIAS 
Espanya. Drama. De Miguel del Arco. José Sacristán, Mer-
cedes Sampietro, Bárbara Lennie, Carmen Machi, Emma 
Suárez  
Marga, una dona de gairebé setanta anys, anuncia als seus 
tres fills que vol vendre la casa d’estiu familiar per després 
emprendre un llarg i misteriós viatge. Els convida a pas-
sar-se per allà el més aviat possible per triar mobles, estris o 
records que vulguin conservar abans que la venda es dugui 
a terme.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

50 SOMBRAS MAS OSCURAS 
Dv: 16:05/18:15/20:25/22:35
Ds: 16:05/18:15/20:25/22:35
Dg: 16:05/18:15/20:25/22:35
Dll: 116:05/18:15/20:25/22:35
Dm: 16:05/18:15/20:25 (VOSE)/22:35(-
VOSE)
Dc: 16:05/18:15/20:25/22:35
Dj: 16:05/18:50

BALLERINA
Ds.: 11:00
Dg: 11:00

Cineclub
LA MORT DE LLUIS XIV
Dj: 20:00/22:00(VOSC)

1/ 50 SOMBRAS (18A)
Dv Dll a Dj: 17:30/20:00/22:30
Ds: 12:00/14:30/17:30/20:00/22:30
Dg: 12:00/14:30/17:30/20:00/22:30

2/ BATMAN LEGO (TP) 
Dv: 17:15/19:30
Ds Dg.:12:05/14:10/16:15/18:25/20:40
Dll a Dj.: 19:30
2/ RESIDENT EVIL (16A) 
Dv Dll a Dj:21:50
Ds: 20:40/22:55
Dg: 20:40
2/ FIGURAS OCULTAS (12A) 
Dll a Dj:17:00

3/ 50 SOMBRAS (18A)  
Dv Dll a Dj: 16.50/19:15/21:45
Ds i Dg: 19:15/21:45
3/ VAIANA (TP)  
Ds i Dg: 12:15
3/ BALLERINA (TP)  
Dv: 22:45
Ds i Dg: 22:50
Ds i Dg: 14:40/17:00

4/ 50 SOMBRAS (18A)
Dv Dll a Dj: 18.30/21:00
Ds i Dg: 16:00/18:30/21:00
4/ BALLERINA (TP)
Ds i Dg: 12:10/14:00

5/ LA GRAN MURALLA (7A)
Dv i Dc: 17:05/19:20/21:40
Ds i Dg: 11:45/13:55/16:05/18:15/
20:25/22:40
Dll a Dj: 19:20/21:40
5/ LA GRAN MURALLA 3D (7A)
Dll Dm Dj: 17:05

6/ MÚLTIPLE (16A)
Dv Dll a Dj: 17:20/19:45/22:15
Ds i Dg: 19:45/22:15
6/ BALLERINA (TP)
Ds i Dg: 12:00/15:45/17:45

7/ LION (16A)
Dv a Dj: 18:00
7/ RINGS (16A)
Dv. a Dj: 20:30/22:50
7/ CANTA (TP)
Ds. i Dg: 13:00/15:25

8/ LA LA LAND (TP)
Dv Dll a Dj: 17:00/19:50/22:35
Ds Dg: 11:50/14:20/16:55/19:50/22:35

SALA AUDITORI

BATMAN LEGO
Dv: 18:30/20:30
Ds:16/30/18:30/20:30
Dg:16:30/18:30/20:30

SALA PETITA

LION
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:15/18:40/21:00
Dg.: 16:15/18:40/21:00

VERANO EN BROOKLIN (TP)  
Dg: 18:00
LAS FURIAS (12A)  
Dg: 19:35

REUNIÓ INFORMATIVA
10 DE FEBRER A LES 19:30h.

CONFIRMEU ASSISTÈNCIA
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El papa Francesc denuncia que el model empresarial en salut 
produeix “rebuigs humans”

Febrer
17: Aleix Falconieri; Ròmul; Silví.

18: Simó; Eladi; Bernadeta Soubirous 
19: Gabí; Conrad de Piacenza; Jordi, monjo.

20: Nemesi i Potami; Eleuteri; Amada.  
21: Pere Damià; Claudi; Dositeu.

22: Càtedra de sant Pere; Margarida de Cortona; Elionor 
23: Policarp; Marta d’Astorga. 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Pedro Álvarez Zarallo

Igualada, febrer de 2017

Ens va deixar el passat 13 de feber. 

Àuria expressa el condol per la seva pèrdua a la família i amics.

Igualada, febrer de 2017

Esteve Corbella Morera
La família fa saber que el proper dissabte 18 de 
febrer a les 18h., es celebrarà una missa en el 
seu record, a la Capella de l’Asil del Sant Crist 
d’Igualada, oficiada pel nostre estimat Mn. 
Valentí Miserachs, i a la qual també hi seran 
presents el bon amic Joan Paradell així com 

l’Schola Cantorum d’Igualada.

 

“El model empresarial 
en àmbit sanitari, si és 
adoptat indiscriminada-
ment, en lloc d’optimit-

zar els recursos disponibles 
corre el perill de produir re-
buigs humans”. Són paraules 
del papa Francesc durant l’au-
diència que va concedir a la 
Comissió Caritat i Salut de la 
Conferència Episcopal d’Ità-
lia, guiada pel cardenal d’Agri-
gent, Francesco Montenegro. 
El Bisbe de Roma va demanar 
que el que orienti les decisions 
polítiques i administratives en 
aquest àmbit “no sigui només 
els diners”, ni “les decisions 
dels que administren els in-
drets de cura”, i va subratllar 
que “en primer lloc hi ha la in-
violable dignitat de cada per-
sona humana, des del moment 
de la seva concepció fins a l’úl-
tim sospir”. Francesc, que va 
denunciar la pobresa sanitària 
en augment “entre les franges 
més pobres de la població”, va 
expressar el desig que tots els 
malalts “cada vegada més sols” 
que es troben als hospitals i a 
les cases “siguin visitats amb 
més freqüència, perquè no se 
sentin exclosos”.
Francesc va donar la seva cor-
dial benvinguda als que van 
participar en la trobada pro-
moguda per la Comissió per 

al servei de la caritat i la salut, 
de la Conferència Episcopal 
Italiana, amb ocasió dels 25 
anys de la Jornada Mundial 
del Malalt, instituïda per Sant 
Joan Pau II, i dels 20 anys de 
l’oficina nacional italiana per 
a la pastoral de la salut. “Han 
estat anys marcats per forts 
canvis socials i culturals i avui 
podem constatar una situació 
de llums i ombres”, va dir el 
Papa, citant després els impor-
tants èxits científics i desitjant 
que s’impulsi la investigació 
pel que fa a les malalties rares 
i oblidades.
Agraït per la missió dels nom-
brosos agents sanitaris i dels 

voluntaris que “humanitzen la 
vida de tants malalts i ancians 
sols, pobres i indigents”, Jorge 
Mario Bergoglio va assenyalar 
que, “però, juntament amb les 
llums, hi ha algunes ombres 
que amenacen amb agreujar 
l’experiència dels nostres ger-
mans i germanes malalts”. 
“Si hi ha un sector en què la 
cultura del rebuig evidència les 
seves doloroses conseqüències 
-va recordar-, és precisament 
el sanitari. Quan la persona 
malalta no es col·loca al cen-
tre i no es considera la seva 
dignitat, es generen actituds 
que poden portar fins i tot a 
especular sobre les desgràcies 

dels altres. I això és molt greu! 
Cal vigilar, sobretot quan els 
pacients són gent gran amb 
una salut molt compromesa, 
si pateixen patologies greus i 
costoses per a la seva cura, o 
són particularment difícils, 
com els malalts psiquiàtrics. 
Si s’adopta de forma indiscri-
minada el model empresarial 
en el sector sanitari, en lloc 
d’optimitzar els recursos dis-
ponibles, es corre el perill de 
produir rebuigs humans. Op-
timitzar els recursos vol dir 
utilitzar-los de forma ètica i 
solidària i no penalitzar els 
més fràgils”.



              

·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 17: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 18: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 19: TORELLÓ
P. Verdaguer. 82

Dia 20:  ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 21: SECANELL
Òdena, 84

Dia 22: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 23: BAUSILI
Born, 23

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

70  |  SALUT Divendres, 17 de febrer de 2017



SALUT |  71
LA VEU
Divendres, 17 de febrer de 2017

Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorinolaringòleg - N. Col. 30697

per avaluar  i estudiar els vertígens, que avui dia supera la Videonis-
tagmografia (molt més aparatosa).
Consisteix en l’estudi computeritzat de l’impuls cefàlic, gràcies a una 
microcàmara de vídeo d’alta velocitat, que permetrà comparar així la 
velocitat del moviment ocular amb el moviment del cap. D’aques-
ta manera podem quantificar la relació entre ambdós moviments i 
detectar diferències anormals, a més de registrar moviments oculars 
anòmals que apareixen en pacients amb lesions vestibulars.

Tractament
En funció de si es tracta d’un procés central o perifèric, i dintre 
d’aquests, d’on es localitza la malaltia, el tractament pot variar molt.
Durant les crisis de vertigen s’acostumen a donar els fàrmacs anome-
nats sedants vestibulars.
En les fases posteriors es poden pautar exercissis de rehabilitació vesti-
bular.
En funció de l’etiologia i gravetat pot requerir-se cirurgia. El principals  
procediments quirúrgics són la laberintectomia i la neurectomia vestibular.
En l’actualitat, en els casos de vertigen més rebels, i abans de pro-
posar una dràstica cirurgia, existeix la possibilitat de recórrer a les 
injeccions transtimpàniques de diferents tipus de medicaments, com 
ara corticoesteroides en primer lloc, i la gentamicina com a segona 
opció en cas de fracàs amb els primers. 

Av. Barcelona 168-170 Baixos 
08700 Igualada 

93 804 74 64
www.institutclaramunt.com

• Atenció integral i personalitzada
• Reconeguda experiència mèdica i quirúrgica

• Concert amb les principals companyies asseguradores

Tinc vertigen, em passarà?

Vertigen, inestabilitat o mareig són les maneres diverses de 
descriure la sensació de desplaçament del cos o dels ob-
jectes del seu voltant. És una il·lusió de moviment o gir de 
l’entorn o d’un mateix i sensació de precipitació al buit.

És important fer la diferència entre el mareig i el vertigen. El mareig 
consisteix en una sensació d’inseguretat i inestabilitat, mentre que el 
vertigen provoca la sensació de gir o moviment.
L’alteració de l’equilibri pot ser permanent o transitòria.
Mantenim l’equilibri del nostre cos gràcies a l’actuació conjunta del 
sistema visual, del sistema musculo-esquelètic i del sistema vestibular. 
Quan en falla algun d’aquests apareixen els símptomes.
El sistema vestibular té els seus receptors a nivell de l’oïda interna (la-
berint posterior), i una malaltia o alteració en aquest lloc fa que aquests 
receptors donin una informació equivocada i el cap fa com si ens mo-
guéssim.
El vertigen s’acompanya sovint del nistagme, que és un moviment in-
voluntari dels ulls que ens ajuda a fer el diagnòstic més precís.

Causes , tipus i símptomes del vertigen
- Vertigen perifèric:  és l’afectació del sistema vestibular, ja sigui el 
laberint (oïda interna) o bé el nervi vestibular. Per això també es pot 
anomenar vertigen otològic o vestibular.
Els símptomes són molt intensos, acompanyats de nàusees i vòmits, 
sudoració i en alguns casos pèrdua auditiva i acúfens (sorolls). 
Podríem comentar molts tipus, però els més freqüents són:

-Vertigen posicional paroxismal benigne (VPPB): és el que té més 
prevalència i es caracteritza per episodis breus però repetitius relaci-
onats amb els canvis posturals. Pot ser motivat per un traumatisme al 
cap, una cirurgia de l’orella, per un procés inflamatori entre d’altres… 
Es produeix per l’alteració d’unes estructures anomenades otolits (for-
mades per calci) i es confirma el quadre per l’observació de moviments 
oculars nistàgmics al posar el cap en la posició que ho produeix. En 
molts casos la repetició de la mateixa maniobra fa que es curi el verti-
gen.
-Malaltia de Ménière: Provoca vertigen, sensació de tap a l’orella, pèr-
dua auditiva i acúfens. Normalment després de la crisi tot torna a la 
normalitat. Es poden anar repetint crisi al llarg dels anys.
-Neuronitis vestibular, laberintitis : Són provocades per causes inflama-
tòries i/o infeccioses de l’orella i es caracteritzen per crisi intenses que 
poden durar dies.
-Neurinoma de l’acústic: Tumor benigne que s’origina en el nervi audi-
tiu i de l’equilibri.
-Accident vascular de l’orella interna

- Vertigen central :  Provocat per lesions a diferents nivells de l’encè-
fal. Pot anar acompanyat de visió doble, inestabilitat a la marxa i mal 
de cap. Els símptomes vertiginosos solen ser menys intensos, però con-
tinus. Entre les causes destacarem les tumoracions de la fossa posterior 
de l’encèfal, els ictus cerebelosos i l’esclerosi múltiple.

Com fer el diagnòstic:
- Fer una bona història clínica i exploració física. Destacant l’otoscò-
pia i la comprovació de la mobilitat ocular, i descartant la presència de 
moviments nistàgmics. Si n’hi ha i són horitzontals i rotatoris s’associa 
amb vertigen perifèric, si són verticals s’associa amb vertigen central.
- Audiometria tonal, per avaluar l’audició.
- Proves vestibulars computeritzades, a destacar avui dia el VHIT (Vi-
deo Head Impulse Test).
- Proves d’imatge com la Ressonància Magnètica i el TAC.

El Video Head Impulse Test (VHIT) és una prova de fàcil realització, 

Actualment a l’Institut Mè-
dic estem realitzant aquest ti-
pus de prova a molt pacients 
amb símptomes vertiginosos. 
Es tracta d’una prova de cur-
ta durada i gens agressiva que 
ens permet tractar íntegrament 
al pacient, fent l’avaluació, el 
tractament i posterior segui-
ment,  en el mateix centre.



                 de CESC ELIAS /  Fotògraf

Divendres, 17 de febrer de 2017

“Les fotos m’ajuden a 
treure el que porto dins, 

és com una via d’escapament”
Tinc 45 anys i soc d’Igualada. Visc amb el meu fill de 14 anys una setmana 
sí, una setmana no. Soc director d’un centre de menors i la meva passió és la 
fotografia. He engegat un projecte personal de fotografia que es diu “Retrats Bcn”

La teva feina és treballar en temes d’obra so-
cial, on treballes exactament i què feu?

Tinc sort perquè he pogut fer de la meva voca-
ció la meva professió. Sóc director d’un centre 

de menors. És un Centre Residencial d’Acció Educa-
tiva (CRAE). Tenim 14 places de joves (nois i noies) 
entre els 9 i els 20 anys. Amb ells estem les 24 hores del 
dia i els 7 dies de la setmana. Fem una miqueta de tot 
amb ells encara que sobretot funcions parentals. 

Des de fa uns mesos col.labores per a El Periódico a 
“Retrats  Bcn”. Com et va sortir aquesta oportunitat? 

Tinc un projecte personal de fotografia que es diu “Re-
trats Bcn”. El projecte consisteix en demanar a tot tipus 
de persones que m’expliquin quin racó de la ciutat de 
Barcelona triarien i per què. Vull saber quina història 
hi ha darrere del lloc escollit. Aleshores quedo amb 
ells en aquell indret i els faig un retrat. Un dia això ho 
va veure algú que treballa a El Periódico i em va dir 
que li encantava. I quan va sortir el primer número del 
suplement “On Barcelona” vaig començar a publicar 
cada setmana un retrat. Però insisteixo, no és una fei-
na, és una col·laboració.

Et requereix molt temps portar endavant el teu projec-
te? Has d’anar a fer les fotos sempre a Barcelona?

Doncs la veritat és que sí. Jo visc a Igualada i el projecte 
el desenvolupo íntegrament a la ciutat de Barcelona. És 
quedar amb la gent, fer la sessió de fotos, després tornar a 
Igualada, editar, triar...

Per als qui no l’han vist mai, és una plataforma només 
digital? Com funciona? Cada quan surten les teves fo-
tografies?

Com ja he dit és un projecte personal que fa ja dos anys 
que publico setmanalment un retrat. Ho faig a través de 
les xarxes socials (facebook, instagram i twitter). Des de fa 
uns mesos també ho publico a la meva web personal www.
cescsales.com i com ja he explicat abans des del setembre 
també al suplement “On Barcelona” d’El Periódico.

Aquest any també participaràs en el Fineart. Quin tipus 
de fotografies hi exposaràs, de quina temàtica? Quantes?

Sí, i em fa una especial il·lusió donat que exposo a la 
meva ciutat. Serà una selecció de 25 fotografies i relats 
del meu projecte “Retrats Bcn” i es podrà veure a la sala 

Nivell 46 entre el 24 de febrer i el 19 de març. 

Està clar que ets un bon fotògraf: quant temps fa que 
t’hi has posat en aquest món?

Això que dius és afalagador però és poc objectiu. De 
sempre havia tingut inquietud per la fotografia però va 
ser fa més de vint anys que vaig fer un curset a la Foto-
gràfica d’Igualada i des d’aquell moment no he parat.

Què busques darrere d’una fotografia?

Les fotos m’ajuden a treure el que porto dins. És com 
una mena de via d’escapament. És mirar-me el món amb 
uns altres ulls. Jo a tot arreu hi veig fotografies. I cada 
dia en faig. 

Com definiries (a grans trets) la teva fotografia: des-
criptiva, artística, periodística...?

Sobretot m’agrada imaginar històries darrere cada imat-
ge. Que expliquin coses. Que et facin anar més enllà. En 
el cas dels RetratsBcn crec que és una barreja de fotogra-
fia periodística, social i el retrat més convencional.

Pia Prat  @PiaPrat

Això de la Vegueria Penedès provoca opinions per a tots els gustos. N’hi ha que emulen Josep Pla i diuen que això són “collonades”, 
i d’altres hi veuen una oportunitat. Entre aquests últims, sembla que s’hi ha apuntat Marc Castells, l’alcalde d’Igualada, que la set-
mana vinent ha preparat una “discreta” reunió d’alcaldes de l’Anoia en la que l’objectiu és consensuar un “únic discurs” en relació 
a la Vegueria Penedès, i, sobretot, decidir “què volem treure’n de tot plegat”. Per començar, quines “quatre” delegacions territorials 
voldria tenir l’Anoia -se suposa ubicades a Igualada- i de quina manera caldrà collar per aconseguir-ho. Sobre la cocapitalitat, sembla 
que ja està rumiat fins i tot on s’ubicarà la seu -bàsicament, un despatx-, en un noble edifici igualadí... D’altra banda, es porta tancat 
sota cent claus qui pot ser el nou Delegat del Govern al Penedès, i sembla decidit que serà del PDeCAT. De moment, és clar. 

www.cescsales.com         cescsales


	VEU01
	VEU02
	VEU03
	VEU04
	VEU05
	VEU06
	VEU07
	VEU08
	VEU09 OK
	VEU10
	VEU11
	VEU12 OK
	VEU13
	VEU14
	VEU15
	VEU16
	VEU17
	VEU18
	VEU19
	VEU20
	VEU21
	VEU22
	VEU23
	VEU24 OK
	VEU25
	VEU26
	VEU27 OK
	VEU28
	VEU29
	VEU30
	VEU31
	VEU32
	VEU33
	VEU34
	VEU35
	VEU36-37
	VEU38
	VEU39
	VEU40
	VEU41
	VEU42
	VEU43
	VEU44
	VEU45
	VEU46
	VEU47
	VEU48
	VEU49
	VEU50
	VEU51
	VEU52
	VEU53
	VEU54
	VEU55
	VEU56
	VEU57
	VEU58
	VEU59
	VEU60
	VEU61
	VEU62
	VEU63
	VEU64
	VEU65
	VEU66
	VEU67
	VEU68 OK
	VEU69
	VEU70
	VEU71
	VEU72 OK

