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rams, decoracions florals, 

flor natural i artificial
bodes i detalls per regalar

Mercat Masuca - Igualada  Parades 14-15 Ext. Tel. 667 265 705

DICCIONARI
Braç: Cadascun dels pals llargs de fusta 
damunt dels quals va la caixa i els princi-
pals elements que formen un carro. 

Braç tirador: Braç que serveix per en-
ganxar l’animal de tir al carro

Estaca: Cadascuna de les peces verticals 
que, clavades per la part superior a la 
barana i per la inferior a la contraperna, 
formen la banda del carro.

Barana: Travesser de la part superior de la 
banda del carro, on van clavades les estaques.

Empostissat: Sòl del carro, format per 
fustes unides lateralment.

Contratirant: Barrot de ferro col·locat 
entre la contraperna i la barana com a 
reforç de les estaques. 

Descans: Vara de fusta que suspesa sota 
els braços del carro, serveix per a mante-
nir-lo en posició horitzontal quan no hi 
ha l’animal enganxat.

Màquina del fre: Part metàl·lica del fre 
del carro 

Soc de fre: Peça de fusta curta i gruixuda 
del fre del carro, que es posa al cèrcol de 
la roda i produeix la frenada per fricció i 
pressió.

Cèrcol: Cercle de ferro que envolta i 
subjecta les corbes d’una roda.

Corba: Cadascuna de les vuit peces 
corbades de fusta que formen la circumfe-
rència de la roda.

Raig: Bastó de fusta dura que uneix el 
botó de la roda del carro amb les corbes 
de la roda.

Botó: Peça cilíndrica de fusta que ocupa 
el centre de la roda del carro i en la qual 
convergeixen els raigs.

Boixa: Peça de ferro fusiforme, cilíndrica 
o troncocònica, que va dins el botó del 
carro i abriga el cap del fusell.

Fusell: Eix al voltant del qual roden les 
rodes del carro.

Clàvia: Clavilla de ferro que s’insereix al 
forat de la mànega del fusell i evita que la 
roda se n’escapi. 
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EL CARRO

Sento el soroll d’un carro que fa via
mig perdut en la calma de la nit.
El sento cada nit i cada dia
quan el bosc va tornant més fresc i humit.
M’he avesat a la seva companyia
pel camí vell del romaní florit,
que ma orella tot seguit destria
el so d’ell de tot altre brogit.
Avança lentament sobre el camí,
mentre sento les pedres estremir,
sota el voltar de les rodes gegants,
i ressona l’estrident ferradura
enmig la calma de la nit pura,
mentre trepitja les pedres vibrants.

JOAN DALMASES I PALOMAS 
(1938)



Bon Preu ocuparà 3.900 metres quadrats, tota una planta sencera.
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Alba Vergés, a la dreta, dimecres al migdia, amb els companys de la Mesa del Parlament i el President Roger Torrent.

La igualadina Alba Vergés, escollida 
membre de la Mesa del nou Parlament

  Pàgina 24

És l’única dona de la Mesa, ocupant 
la Secretaria Quarta per ERC

Haurà de decidir sobre el vot dels 
diputats a la presó i els exiliats Montbui, seu 

del magatzem 
logístic del 
Banc de 
Queviures

  Pàgina 28

Veciana, entre 
els 5 municipis 
catalans que 
obtenen l’1,5% 
d’ajut cultural

Carreras 
insereix 18 
persones 
formades per 
Àuria Grup 
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Bon Preu Esclat, a 
l’antiga Vives Vidal
Nou pas endavant de l’ope-
ració de la cadena oso-
nenca Bon Preu Esclat 
per establir-se a l’antiga 
fàbrica de Vives Vidal, al 
carrer Lleida, que La Veu 
de l’Anoia ja va anunciar el 
maig de l’any passat.
L’empresa anuncia que els 

tràmits són a punt d’avan-
çar definitivament, d’acord 
amb l’Ajuntament. L’apro-
vació de la modificació del 
Pla General que permetrà 
la construcció del super-
mercat es farà en el proper 
ple municipal.  

  Pàgina 25
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L’EDITORIAL

Nova legislatura
Dimecres començava una nova legislatura al Parla-
ment de Catalunya, després de les eleccions del pas-
sat 21 de desembre. No hi ha cap dubte que es tracta 
de la constitució més inèdita que ha viscut mai la 
cambra catalana, fruit de l’aplicació de l’article 155 
per part del govern espanyol. D’aquí que la nova eta-
pa que s’inicia ara pren una rellevància notable, més 
encara si tenim en comp-
te que el dibuix actual 
del Parlament sorgeix 
de les eleccions amb la 
participació més alta de 
la història. Els 135 dipu-
tats, doncs, representen 
la Catalunya ideològica 
real, sense embuts. 
El Parlament té majo-
ria independentista, i, 
afortunadament per a 
l’Anoia, amb la presència 
d’una diputada, Alba Vergés, que tindrà l’honor de 
ser espectadora de primer ordre des de la Mesa. Més 
enllà de la seva ideologia, estem convençuts que sa-
brà estar -com ho ha fet des del 2012- al costat del 
seu territori, amb tots els ajuntaments i els seus ciu-
tadans. En això a l’Anoia hem tingut sempre la sort 
de comptar, amb tots els diputats d’aquí que s’han 

assegut en els escons del Parlament, uns aliats fidels  
per a les necessitats del nostre territori. 
Catalunya té per davant una legislatura clau, en la 
que és necessari refer ponts i cosir diàlegs. És obvi 
que la meitat del país insisteix en cercar el camí de la 
independència, una via legítima i respectable. Da-
vant d’això, la imposició per la via fàcil, executò-

ria sense contempla-
cions, amb decisions 
judicials sorprenents 
que dificulten la se-
paració de poders, 
no pot repetir-se, i 
molt menys des de 
representants d’un 
partit que els votants 
catalans han enviat a 
les últimes quatre ca-
dires del Parlament. 
S’ha de passar pàgi-

na immediatament del “155”, i obrir la porta per 
deixar passar l’aire. El país necessita missatges en 
positiu, i diàleg entre totes les parts. Segur que 
hi ha una fórmula que permeti albirar un horit-
zó amb prou garanties per a tothom. És l’hora de 
cercar-lo. És l’hora de l’acció, oblidar els xocs de 
trens, i passar via. Parlem! 

Catalunya té per davant una 
legislatura clau, en la que és 
necessari refer ponts i cosir 

diàlegs. S’ha de tancar la porta del 
“155”, i deixar passar l’aire.
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Fernando Aznar Ladrón de Gue-
vara, tinent general inspector de 
l’Exèrcit i màxima autoritat de les 
forces armades a Catalunya, en l’ac-
te solemne de la Pasqua Militar que 
es va fer a Barcelona, va dir “Per 
als catalans i resta d’espanyols, la 
nostra confiança en què es respecti 
la legalitat i el nostre desig que es 
recuperin la concòrdia i la cohesió 
social” i ha afegit que “el 2017 ha 
estat especialment greu i delicat en 
molts aspectes de la societat cata-
lana, marcat per la violència en les 
seves diferents manifestacions”.

Maria Dolores de Cospedal, 
ministra de l’exèrcit, va declarar 
“L’exèrcit està preparat per a qual-
sevol eventualitat a Catalunya. 

Estàvem preparats perquè tenim 
l’obligació d’estar-hi, sinó no ser-
viríem per a res”. Costa entendre 
el missatge quan no fa tant va res-
pondre a Marta Rovira, segona a 
la llista d’ERC al Parlament de Ca-
talunya, que “Ja està bé d’enganyar 
a la població. És absolutament fals 
que s’hagin produït amenaces de 
violència extrema a Catalunya.”

Manuel Sánchez Corbí, coronel 
de la guàrdia civil, excap d’opera-
cions secretes contra ETA, diu que 
“a Catalunya no hi ha violència, 
per ara. Ara estem a la part dels es-
carnis. Si s’avança, el següent punt 
són els còctels Molotov i el següent 
els explosius” per “tots els que fan 
escarnis, que van tirar pedres o 
cadires... estan sent cridats per la 
justícia.” 

Javier Pérez Royo, catedràtic de 
dret constitucional a Sevilla, ha es-
crit que “L’aute del Suprem pel que 
es manté a Oriol Junqueras a presó 
és esperpèntic des de la perspecti-
va del delicte de rebel·lió.”

Gregorio Serrano, director ge-
neral de Tràfic, ha admès que va 

“coordinar tot el col·lapse viari de 
l’Autopista A-6 a causa de la neu des 
del despatx de casa meva a Sevilla, 
on tenia tots els mitjans tecnològics 
necessaris per fer-ho”. Segons mol-
tes fons un telèfon mòbil.

Rodrigo Rato, exvicepresident del 
Govern i expresident del FMI i 
Bankia, involucrat en diversos afers 
judicials per corrupció, va compa-
rèixer al Parlament per respondre 
les preguntes dels membres de la 
Comissió d’Investigació de la Cri-
sis Bancària, dient “el govern del 
PP m’ha volgut posar a la presó i 
fer-me el boc expiatori per amagar 
la intervenció d’Espanya que es va 
orquestrar donant 100.000 a la ban-
ca.”

Artur Mas, expresident de la Gene-
ralitat i del PdeCat, ha renunciat a 
la presidència del seu partit “és hora 
de fer un altre pas al costat”

Eva Granados, portaveu del PSC al 
Parlament català, va valorar la re-
núncia de Carme Forcadell a postu-
lar-se de nou com a Presidenta de 
la institució, etzibant-li “Tanta pau 
portis com descans deixis.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Tornen a sorgir veus que reclamen reobrir, 
sense pressa, però sense pausa, certs temes 
que afecten de ple a la nostra comarca, i 
especialment la Conca d’Òdena. A banda 
dels assumptes més en clau local, com el 
“polígon gran” de Can Morera, del qual 
s’espera que el nou Govern de la Generali-
tat enfili els tràmits de manera definitiva, o 
el vell debat d’uniformitzar la Conca en al-
guns aspectes, directament sota responsa-
bilitat dels seus ajuntaments, darrerament 
apareixen temes de prou interès que no 
semblen tenir massa chance entre els po-
lítics comarcals, o fins i tot en determinats 
agents socioeconòmics: el futur de l’Eix 
Diagonal, la possible estació intermodal 
de l’AVE a La Granada, i, amb menys força, 
la reobertura del projecte del “tren gran” 
per a alleugerir la pressió ferroviària sobre 
Barcelona i el seu port. En parlaré en els 
propers articles.
Dimecres, i sense previ avís públic, Tràn-
sit de la Generalitat va decidir fer obres de 
manteniment a la C-15 entre Vilanova del 
Camí i Vilafranca. Durant 12 hores, de 8 a 
8, la carretera va estar tallada a la circula-
ció, provocant un col·lapse de mil dimonis 
en indrets com el polígon Plans d’Arau, 
que en ple dia té una important activitat 
econòmica. Si algú dubtava que aquesta 
carretera té un alt índex de trànsit i reque-
reix una solució, dimecres va resoldre defi-
nitivament els seus dubtes.
La solució apuntada per la Generalitat del 
sistema “2+1” és un quiero y no puedo. Una 
manera de resoldre, a lo pobre, quelcom 
que clama al cel, i amb víctimes mortals 
damunt la taula. Em consta l’inconfor-
misme d’alguns alcaldes del territori, per-
què s’ha comprovat que l’Eix Transversal, 
construït en el seu moment com l’actual 
Eix Diagonal, va ser un calvari. Avui, con-
vertit en autovia, gairebé no té accidents. 
El “2+1” o la “solució” provisional de 
pintar una línia vermella damunt l’asfalt 
com a crit d’alerta als conductors, entre 
Igualada i Manresa, sembla una presa de 
pèl als ciutadans, impròpia per a un in-
dret avançat com Catalunya, que es per-
met el luxe de tenir una autovia de Vic a 
Ripoll,  o de Manresa a Berga, però, pel 
que sembla, incapaç de construir-la en 
el principal nexe de comunicacions del 
centre del país. Per què?
Hi ha projectes que necessiten tenir 
“sentit de país”, i l’Eix Diagonal n’és un 
d’ells. En assumptes més banals i de cara 
a la galeria hem vist junts als alcaldes 
de Manresa, Igualada i Vilafranca, o els 
presidents de Bages, Anoia, i Alt Pene-
dès, acompanyats de la societat civil. La 
pressió territorial i el consens, necessari, 
de tots els agents socials i econòmics és 
molt important per aconseguir avenços. 
De debò que tots es conformen amb una 
pintura a l’asfalt i un bloc de formigó al 
mig de la carretera? Ho dubto.

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67

Sentit 
de país



E stem immersos en un debat: es 
pot elegir Carles Puigdemont 
president de la Generalitat de Ca-
talunya sense la seva presència fí-

sica al Parlament?
El reglament del Parlament no ho contem-
pla de forma explícita. Ni ho permet ni ho 
prohibeix. Per tant, si no està prohibit ex-
pressament, és legal fer-ho. De fet, elegir a 
Carles Puigdemont és el que cal fer, ja que 
és el candidat que reuneix la majoria abso-
luta de vots dels diputats elegits el passat 
dia 21 de desembre. 
La situació legal de Carles Puigdemont li 
impedeix viure en llibertat en territori es-
panyol i, per tant, si intenta anar personal-
ment al Parlament, seria detingut i empre-
sonat. La situació de captivitat “preventiva” 
d’Oriol Junqueras, de Joaquim Forn, de 
Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart, no deixa 
cap espai al dubte. Tant li fa al jutge, que 
tres dels detinguts siguin diputats al Par-
lament de Catalunya, no poden sortir de 
la presó per exercir els seus drets polítics 
que, no ho oblidem no tenen limitats per 
cap sentència. Ni ferma ni provisional. Són 
a la presó per decisió unilateral dels jutges.
Si Carles Puigdemont i els cinc consellers 
cessats no poden ser presents a la ses-
sió d’investidura i els tres diputats presos 
tampoc, la majoria de 70 diputats inde-
pendentistes queda reduïda a 62, és a dir, 
l’independentisme perd -via tribunals- la 
majoria absoluta que li vàrem donar els 
ciutadans amb el nostre vot. 
Una solució tècnica seria acceptar el vot 
telemàtic i que el discurs d’investidura el 

pogués llegir un altre diputat i, de tenir la 
majoria de vots –presencials i telemàtics- 
Carles Puigdemont fos investit president 
des de Brussel·les estant.
El vot telemàtic existeix. De fet, fa anys, 
Alícia Sánchez Camacho es va trencar una 
cama i perquè la dreta no perdés la seva 
majoria a la Mesa, se li va concedir votar 
des de casa seva, amb vot telemàtic. Hi ha 
diverses mostres de casos on s’ha respectat 
la correlació de forces mitjançant mani-
obres parlamentàries per no variar la vo-
luntat ciutadana. Per tant, seria molt injust 
impedir que Carles Puigdemont fos retor-
nat al seu càrrec de president de la Gene-
ralitat.
Però per a mi no és aquest el debat de debò. 
El debat de debò està en la injustícia que 
des de fa tres mesos s’està cometent amb els 
càrrecs elegits pels ciutadans de Catalunya. 

És injust que estiguin a la presó. El proble-
ma no és el vot telemàtic o presencial, el 
problema el genera l’Estat espanyol, que 
no reconeix el resultat de les eleccions, que 
no ens reconeix els drets dels ciutadans de 
Catalunya i, sobretot, que manté injusta-
ment a la presó o a l’exili a vuit persones 
honrades.
Mentre no hi hagi llibertat per a tothom, 
no viurem en un país lliure. Sota la monar-
quia borbònica, no hi ha llibertat ni per als 
pobles ni per a les persones.  
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JAUME SINGLA, @jaumesingla El vot telemàtic no és el debat

#L’enquesta de la setmana

Creus que Carles Puigdemont hauria de 
tornar a Catalunya per ser President?

 Sí 57%  No 35%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Mentre no hi hagi llibertat per a to-
thom, no viurem en un país lliure. 

Sota la monarquia borbònica, no hi 
ha llibertat ni per als pobles ni per 

a les persones. 

Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

 Tant me fa 8%
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ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA

Aquest cap de setmana igualada torna a viure els Tres Tombs per 
196a vegada, una de les festes singulars de la ciutat i que l’Antic 
Gremi de Traginers fa lluir.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

MOLTES GRÀCIES!
Creu Roja Anoia

Des de Creu Roja Anoia, volem agrair a 
particulars, escoles, institucions, empre-
ses, ajuntaments, mitjans de comunica-
ció, entitats i associacions  de la comarca, 
que han participat activament en alguna 
de les accions de la Campanya de reco-
llida de joguines, passant per l’equip de 
persones voluntàries que hi han dedicat 
moltes hores. 
Amb el vostre esforç heu fet possible que 
s’hagin recollit més de 700 joguines, que 
varen arribar a 206 infants de la comarca 
de l’Anoia, el passat 5 de gener. 
Moltes gràcies a tothom!

CINEGÈTICS
Judit Diez Galera

Benvolgut Sr. Director. Ha tingut un ac-
cident amb un senglar? Cabirol?,… si 
no té assegurat aquests animals a vostè 
li toca pagar.
Aquí és on es crea la picaresca, tinc un 
accident amb un senglar, no m’he fet res, 
o molt poc ho declaro com un accident i 
no dono constància (així no pago). Fins 
al punt que no faig cap denúncia de que 
hi ha un animal mort o ferit a la carrete-
ra. (Aquesta casuística, és la que m’han 
recomanat per a una altra vegada, en el 
supòsit que tingui un altre incident, amb 
un animal de caça). Sense comentaris.
Però sap que Sr. Director? Jo vaig topar 
amb un animal mort en mig del carril 
pel qual jo circulava (carretera de Piera a 
Sant Sadurní d’Anoia) i que segons mos-
sos d’esquadra de trànsit, sí que algú ho 
havia denunciat, per que hi va haver un 
accident previ, però que segons aquest 
mateix organisme, el cotxe accidentat 
podia circular sense cap problema i l’ani-
mal havia fugit, sense danys  aparents. 
Però coincideix també, que trucant al 

112, i fent la sol·licitud prèvia de truca-
des realitzades en aquella zona, on hi ha 
gran número de senglars, hi ha una de-
núncia de que hi havia un animal mort 
en mig del carril i que era de molt mal 
veure, pocs minuts després de la trucada 
a mossos. El 112, va donar avís a mos-
sos que després del meu accident sí van 
anar a retirar l’animal. Quan vaig parlar 
amb mossos de trànsit, se’m va dir que si 
l’animal fuig, ells no poden anar a perse-
guir-lo i comprovar si està ferit o no. Clar 
que no, on aniríem a parar, veure mossos 
d’esquadra corrent davant o darrera d’un 
senglar, no pot ser. Però qui dona fe de 
que un o altre animal, després d’un im-
pacte no està greument ferit? Qui dona 
fe de que aquest animal que ha patit un 
xoc a una velocitat  X la que sigui, no pot 
caure mort en mig d’una carretera i pro-
vocar un altre accident major? Qui en 
cas de que fos així respondrà? (El 112 diu 
que ells no, van donar avis a mossos que 
és la seva competència). Aquest, si ha 
estat el meu cas. Després d’un accident, 
després d’intervenir mossos de trànsit 
i que 112 rep un avís d’un animal mort 
amb molt poca visibilitat, jo vaig esqui-
var un senglar, envaint el sentit contrari a 
la marxa a la que circulava. Els danys del 
cotxe, cap problema, ja està en procés de 
solució. No vam patir un accident fron-
tal, per que aquell no era el moment. Des 
de trànsit m’han dit que és el pitjor que 
podia fer, envair l’altre sentit, el millor és 
atropellar l’animal i més si estava mort!!. 
No estem programats per atropellar res, 
l’instint natural de les persones és la 
supervivència i esquivar qualsevol cosa. 
Per tant sols em resta pensar que els 
protocols que tenen sobre accidents en 
aquests casos, potser no són els adequats 
en quant que ni es pot perseguir l’ani-
mal ferit, degut a que no es pot valorar 
l’abast de les ferides, per tant és indife-
rent si es té un accident o no i es dona 
avís, l’animal pot fugir i cap problema;  ni 

si la societat no ho denúncia com cal mai 
es sabrà si l’accident que tu has tingut és 
culpa teva o d’un altre conductor que 
prèviament ja havia xocat amb ell, i que 
per desídia o incivisme o el que sigui,  a 
preferit no denunciar i seguir com si res. 
En el meu cas, jo he trucat a mossos i 
112, he fet les fotos de la via, i he docu-
mentat tot l’accident per la companyia 
per tal de justificar que jo no havia mort 
l’animal. Si no, un accident més amb un 
atestat sobre un vehicle que xoca amb un 
animal sense especificar, per que tampoc 
és competència de les policies locals que 
són les primeres en acudir, si es que cal 
(en el meu cas van acudir i molt ràpid 
en aquesta carretera sempre hi ha acci-
dents). Del tema de que s’ha de pagar i 
a qui, és una altra odissea que no tinc ni 
ganes de remoure més. De les taxes als 
municipis per que les asseguradores re-
clamin un atestat, per un accident amb 
cinegètics una altra història. De l’excés 
d’animals i la manca de control de la po-
blació dels mateixos i la manca de batu-
des, d’aquest tema millor que no parlem. 

COMPROMESOS AMB 
ELS TREBALLADORS, 
COMPROMESOS AMB 
LA REPÚBLICA
Intersindical CSC

Per molt que el nou Virrei de Catalunya, 
el senyor Enric Millo, s’esforci en dir que 
tot va molt bé i que tot continua funci-
onant amb plena normalitat, nosaltres 
sabem que no és cert.
Les manca d’ inversions en infraestruc-
tures, serveis socials, habitatge social , 
el model productiu basat en la sobree-
xplotació del territori , entre molts d’al-
tres greuges premeditats empobreix les 
classes treballadores d’aquest país sense 
distinció d’afiliació política. 

L’aplicació repressiu de l’article 155 tam-
bé a presentat la cara més fosca de l’estat 
pel que fa a  l’administració pública ca-
talana. A continuació us presentem una 
llista de les principals afectacions que ja 
està provocant l’estratègia del 155, una 
informació facilitada pels companys de 
Servidors.cat:
• Les comunicacions internes es troben 
intervingudes 
• S’estan fent contractacions saltant-se la 
revisió del servei jurídic pertinent 
• S’estan retardant les concessions d’ajuts 
i s’estan alterant els pagaments de presta-
cions socials 
• S’estan retardant els pagaments a em-
preses i proveïdors 
• S’han aturat els programes amb ajunta-
ments i consells comarcals 
• S’han retardat els pagaments de les 
subvencions (per exemple, a les entitats 
socials) 
• Fiscalització dels òrgans col·legiats fins 
a extrems insostenibles 
• L’ordre de tancament pressupostari s’ha 
avançat al 21 de novembre quan nor-
malment es feia al 5 de desembre, amb 
les conseqüències que això tindrà sobre 
els pagaments. 
• Les comunicacions oficials dels Depar-
taments de la Generalitat han de passar 
obligatòriament la censura dels homes 
de negre de Madrid.
L’enfortiment del sindicalisme indepen-
dentista és fonamental per la defensa 
dels drets democràtics i laborals al nostre 
país. Des de la Intersindical-CSC volem 
fer una crida al conjunt de treballadors i 
treballadores perquè ens ajudin a enfor-
tir aquesta aposta sindical, una aposta 
que vol ser útil als treballadors d’aquest 
país des d’una perspectiva de construc-
ció de la República.  És per tot això que 
us demanem que us hi afilieu: https://
intersindical-csc.cat/afiliat.  Per a més 
informació: intersindicalcsc.elbruc@
gmail.cat.
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C armen, 79 anys (Súria); Leydi, 34 anys, 
mare de cinc fills menors d’edat (San-
ta Perpetua de Mogoda); Rosa, 45 anys 
(Barcelona); Fadwa, 29 anys (Salou); 

Felicidad, 25 anys, mare d’una nena (Barcelona) 
i María, 66 anys (Rubí). Totes elles assassinades 
pel marit o company íntim a Catalunya durant 
l’any 2017. També hi ha la Marise-
la, de 48 anys i mare de dos fills (La 
Llagosta) i una noia de 30 anys de la 
qual encara no sabem el nom (Sant 
Adrià del Bessòs) que va ser la dar-
rera víctima de l’any, el dia 26 de de-
sembre; dos casos més de feminicidi 
que s’estan investigant. I a aquests 8 
casos, l’observatori Feminicio.net de 
l’associació La Sur registra també, a 
Catalunya, l’any 2017, dos feminici-
dis familiars, un feminici infantil, un 
altre per prostitució i un més sense 
dades suficients que no s’incorporen 
a les xifres oficials.
En sabem poca cosa d’aquestes do-
nes, a banda del nom i cognom (no-
més quan són oficials) l’edat i la pro-
cedència. En la majoria d’ocasions, 
els titulars sobre els feminicidis, és 
a dir els assassinats causats per la violència mas-
clista -la manifestació més extrema de la violèn-
cia patriarcal- no fan justícia als fets; les dones 
moren o apareixen mortes, són víctimes de situ-
acions violentes que s’investiguen per confirmar 
evidències, sobretot quan han posat denúncia, 

U n dels filòsofs més 
interessants que ha 
donat el pensament 
contemporani és el 

singular i pessimista Artur Sc-
hopenahuer. Nascut a Danzig, 
en una família 

benestant i burgesa dedicada al 
comerç, viatjà per Europa dei-
xant constància de les penalitats 
humanes i les misèries de la va-
nitat social del segle XIX. En-
frontant-se als designis paterns 
es dedicà a la filosofia en la qual 
va deixar una empremta molt 
gran, en part pel seu talent com 
a escriptor. La seva vida està molt 
ben recreada per R. Safranski al 
llibre Schopenhauer y los años 
salvajes de la filosofia, una obra 
meravellosament rica en detalls i anècdotes bio-
gràfiques.  
És impossible de plasmar aquí el talent inesgota-
ble de Schopenhauer per l’aforisme (frase breu de 
contingut filosòfic enunciada sovint de forma po-
ètica). El seu domini del llenguatge el va dur a  es-

PLATAFORMA FEMINISTA DE L’ANOIA

BERNAT ROCA PASCUAL, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

Per un 2018 sense feminicidis 

Schopenhauer i l’art de tenir sempre raó

han demanat protecció, les ex parelles tenen or-
dres d’allunyament... Algunes fins i tot cauen en 
la sospita quan els mitjans busquen el testimoni 
dels veïns i aquests confirmen que la parella o 
ex parella és “ben normal” o fins i tot “sembla 
una bona persona”. 
I aquí rau precisament la gravetat dels fets que 

no trobem a les notícies i que encara no ocupen 
prou espai als mitjans de comunicació: el relat ri-
gorós sobre els motius que originen la violència 
masclista; els motius pels quals els homes maten, 
violen, maltracten i assetgen les dones. Les causes 
per les quals continuarà el degoteig aquest 2018 

criure un tractat de dialèctica erística que segons 
l’autor permetia dominar qualsevol conversa i te-
nir sempre raó.  Va ser tan missògin com faldiller. 
En part, per culpa de la seva pèssima relació amb 
la mare, Johanna H. Trosiener, una escriptora i 
intel·lectual que sovintejava els cenacles literaris 

de Goethe a Weimar i que va deixar de banda el 
seu marit en una greu malaltia. Artur va ser un 
gran defensor dels animals; fou el primer filòsof 
animalista. Empresonats en la roda de la Voluntat 
els homes i els animals sofrien igualment. La seva 
gran aportació fou la teoria, d’influència oriental, 

que la realitat està coberta d’un gran teló, el Vel 
de Maia (una deessa hindú), que cobreix el món 
i impedeix veure les coses tal com són. Aquesta 
idea influí a físics de la talla d’Erwin Schrodinger 
durant el segle XX i el seu pensament es un prece-
dent de l’obra del biòleg Charles Darwin.  

Va viure de forma egoista tot i 
que com a filòsof ateu defensava 
l’ètica cristiana de la compassió. 
Esteta i bon vivant, era més a 
prop del budisme que de cap al-
tra ètica religiosa. La renúncia al 
desig i la contemplació artística 
eren al camí per alliberar-se del 
dolor que comportava la satisfac-
ció constant de l’anhel. Creia que 
tots els éssers vius eren el fruit 
d’aquest cabdal oceànic insonda-
ble que ho movia tot: la Voluntat. 
La nostra visió del món és per ell 

una mera representació, el doll d’una força vi-
tal primigènia, idea que va dominar la filosofia 
posterior alemanya. May the force be with you. 
Com Cioran, un altre pessimista, va viure molt 
temps i deixà el món amb setanta dos anys que 
per l’època és una xifra prou destacable.  

si no treballem seriosament i des de tots els àm-
bits per conèixer on són les arrels de la violència 
masclista. 
Quan els col·lectius feministes parlem de la igual-
tat encara hi ha molta gent que mira o llegeix amb 
incredulitat la nostra demanda, com si la igualtat 
fos una lluita assolida que ja no té sentit. Però el 

sexisme i el tractament discriminato-
ri entre nenes i nens, des del moment 
mateix que comença la socialització, 
està ple de paranys invisibles. Triem 
colors, roba, joguines i jocs, extra-
escolars i oci pensant de la mateixa 
manera per a nens i nenes...? O els 
atribuïm inconscientment rols que 
determinaran ocupacions futures en 
la societat...? 
I què passa en l’adolescència i la jo-
ventut...? Quins espais fem visibles 
per a homes i per a dones...? Quines 
actituds i valors de masculinitat i fe-
minitat els trasllada la societat des de 
la publicitat, la televisió, el cinema, 
l’esport, l’oci, el món laboral, la justí-
cia...? Realment són amb condicions 
d’igualtat...? La resposta, desgracia-
dament, és sagnant. 

Només amb el reconeixement dels fets i un canvi 
de consciència social podrem acabar amb la vi-
olència masclista. Nosaltres ho continuarem in-
tentant l’any 2018, perquè el camí per acabar amb 
aquesta xacra, només pot ser conscient i col·lecti-
vament feminista. 
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Discretament, sense fer 
soroll –com havia estat 
en ell norma inaltera-

ble--, s’ha apagat als 93 anys la 
vida de Ramon Vila-Abadal i Vi-
laplana.
Fill de Lluís Vila d’Abadal, un 
dels fundadors d’Unió Democrà-

tica de Catalunya el 1931, la vida d’en Ramon va 
moure’s sempre al voltant de dos eixos: la demo-
cràcia i la independència de la seva terra. Per això 
va allunyar-se del partit quan va adonar-se que no 
complia un dels seus objectius fundacionals com 
era lluitar per la independència de Catalunya.
La seva condició de monjo de Montserrat i home 
de confiança de l’abat Escarré --a més d’adminis-
trador del monestir-- li van permetre actuar so-
vint davant la policia i les autoritats franquistes en 
favor dels presos polítics detinguts o empresonats 
per la seva oposició a la dictadura.
Montserrat va ser en aquell temps lloc d’acollida 
–a vegades també amagatall-- de persones per-
seguides. En Ramon no s’estava de donar la cara, 
telefonar a qui fos o traslladar-se a Barcelona per 
intercedir per algun demòcrata detingut. Les au-
toritats franquistes el coneixien i ell s’emparava en 
el nom de Montserrat per evitar una persecució 
més ferotge sobre els que lluitaven contra el rè-
gim.
Com a mà dreta de l’abat Escarré propugnava una 
vida monàstica arrelada a la terra i, per tant, im-
plicada en els problemes de la societat. Aquesta 
visió va culminar en les famoses declaracions de 
l’abat a Le Monde, que provocaren el seu exili a 
Itàlia i l’escissió de la comunitat. Vila-Abadal va 
ser enviat a París on es va doctorar en Filosofia. Va 
adonar-se –així m’ho va confessar una vegada-- 
que podia ser més útil a Catalunya des de fora del 
monestir que no pas continuant com a monjo. Va 
establir-se aleshores amb la seva esposa Marta en 
una casa molt propera a l’abadia de Sant Miquel 
de Cuixà, des d’on va continuar la seva tasca polí-
tica i cultural amb freqüents anades i vingudes a 
la Ciutat Comtal.
La mort de Franco va fer-los decidir finalment a 
traslladar-se a Barcelona. Pel seu tarannà discret 
però extremadament lúcid, Ramon Vila-Abadal 
va mantenir freqüents contactes amb els princi-
pals líders dels partits que s’anaven organitzant, 
en els quals volia promoure la defensa dels drets 
de Catalunya com a nació, una de les idees fun-
dacionals de UDC. Va escriure molts articles a 
l’Avui, a vegades de forma col·lectiva a través del 
grup d’opinió Arnau de Vilanova, d’on en va sortir 
el llibre Com és que sóc separatista. 
Un cop jubilat de la vida laboral, va traslladar-se 
a viure a Vidrà, en una caseta propera al Cava-
ller, la casa pairal de la família amb més de 800 
anys d’història. La seva era una vida tranquil·la 
però no reclosa. A més de dedicar moltes hores 
a la lectura i a la reflexió, cada setmana baixava a 
Barcelona per mantenir el contacte i intercanviar 
idees amb el seu grup de l’Ateneu, on ha assistit 
fins fa poques setmanes, mentre les forces li ho 
han permès.
Ramon Vila-Abadal ha estat una persona poc 
coneguda per molta gent, però els que l’hem trac-
tat sabem que les seves idees han tingut una gran 
influència en la configuració de la República Ca-
talana que tots anhelem. Descansi en pau. 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

JOSEP M. CARRERAS

Se n’ha anat un 
patriota Partit Nacional Català

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Es diu que, més d’hora que 
tard, acabarà sorgint una 
gran confluència política en 

forma d’una única oferta electoral 
independentista, formada per gent 
de dretes, d’esquerres, liberals, etc. 
L’objectiu coincident i gairebé únic 

hauria de ser la visualització d’un únic espai polític 
que agrupés TOTES les sensibilitats independentis-
tes de l’actual oferta política. Penso en una mena de 
Partit Naci-
onal Català, 
amb aquesta 
denominació 
o amb una al-
tra, emmira-
llat en el mo-
del escocès, 
i que tingués 
com a objec-
tiu la via ca-
talana cap a la 
independèn-
cia. No estic 
suggerint una 
coalició elec-
toral tradicio-
nal, del tipus 
Junts pel Sí o 
similar, amb 
quotes prefi-
xades de po-
der entre, po-
sem per cas, Esquerra, Convergència i la CUP, sinó 
que parlo d’un partit de nova factura i sense compro-
misos ideològics previs amb els uns i els altres. 
No s’haurien de descartar renúncies entre els actuals 
dirigents polítics, ja que no tots els pesos pesants dels 
actuals partits independentistes acceptarien formar 
part d’unes llistes electorals ideològicament molt 
transversals. L’objectiu de la nova formació hauria de 
ser l’assoliment d’una Catalunya independent amb 
una àmplia base social que li donés suport, i tot ple-

gat sota un lideratge únic del màxim prestigi social. 
Un cop assolida la independència, caldria oblidar-se 
d’aquest instrument temporal i tornar a les convoca-
tòries electorals tradicionals, amb les opcions políti-
ques diverses enfrontades entre si pels seus diferents 
plantejaments ideològics. 
Aquesta opció requeriria de sacrificis personals en-
tre els polítics actualment en actiu, i no hi haurien de 
cabre els afanys de protagonisme tan habituals en la 
política tradicional. Les persones que hi participes-

sin haurien 
d’obl idar-se 
de moltes de 
les coses que 
s’han fet fins 
ara i ser cons-
cients que es-
tarien fent un 
servei al país 
de manera 
temporal fins 
a l’assoliment 
de la inde-
p e n d è n c i a , 
fent una tas-
ca que potser 
seria poc re-
coneguda per 
la ciutadania. 
Els actuals 
dirigents po-
lítics haurien 
d’optar entre 

ser generosos i formar part de la pinya o anar-se’n 
cap a casa. Repeteixo, no hi haurien d’haver quotes 
de representació política de les diferents ideologies 
sinó un únic objectiu comú amb un programa de mí-
nims que hauria d’agrupar TOT el món independen-
tista, i que tothom s’hi sentís còmode. Prèviament 
caldria fer una gran campanya política explicant a la 
ciutadania els avantatges d’una Catalunya indepen-
dent, que són moltes. Si existís aquesta possibilitat 
molts catalans hi donarien suport. 
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L’Antic Gremi de Tragi-
ners  culmina les seves 
festes amb els tradicio-
nals Tres Tombs, que 
arriben enguany a la 

196a edició

La Pubilla, Dames d’Honor i les Bandereres, amb la presidenta de l’Antic Gremi, 
Montse Argelich, l’alcalde Marc Castells i l’exdiputada Maria Senserrich.

Diumenge, torna la Festa dels Tres Tombs 
REDACCIÓ / LA VEU 

H avent realitzat de 
forma oficial la pre-
sentació de les festes 

de l’Antic Gremi de Traginers, 
amb la proclamació de les no-
ves bandereres, pubilla i da-
mes d’honor el passat diven-
dres 12 de gener, diumenge 
arribarà el torn de l’acte més 
esperat, els Tres Tombs.

Presentació de les festes i 
xerrada de Maria Senserrich
El Saló de Sessions de l’Ajun-
tament d’Igualada va acollir 
divendres, 12 de gener, l’ac-
te d’inici la festa patronal de 
l’Antic Gremi de Traginers. 
En l’acte  al consistori es van 
lliurar, com és tradició, les 
banderes a les seves noves 
portadores: la Bandera Gran 
del Gremi a Rosa Maria Poch 
i Bosch i la Bandera Petita a 
Glòria Poch i Bosch. També 
es van posar les bandes a la 
Pubilla d’aquesta edició, Ale-
xandra Bernaus i Guillén, i 
a les Dames d’Honor, Ainoa 
Agüera i Fernández i Paula 
Berrocal i Riba. La confe-
rència la va protagonitzar 
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Maria Senserrich i Guitart, 
exdiputada al Parlament i 
integrant del gremi de tra-
giners entre altres entitats 
igualadines, que va parlar de 
Les dones del Gremi. 
I, abans de l’inici de l’acte, 
al denominat Espai Iguala-
diníssim situat al vestíbul de 
l’Ajuntament, es va descobrir 
una tria d’imatges al voltant 
dels Tres Tombs, obra dels 
fotògrafs Joan Guasch i Joan 
Solé, que es podrà visitar du-
rant les properes setmanes.

Solemne Ofici
El passat dimecres 17 de gener 
dia de Sant Antoni Abat i a les 
11 del matí, es va celebrar el 
solemne Ofici a la basílica de 
Santa Maria. Prèviament i en 
finalitzar l’Ofici es vafer “el 
ritual” d’acompanyar les ban-
deres i les seves portadores 

als seus domicilis respectius, 
acompanyades de la pubilla i 
les seves dames, els trabucai-
res igualadins “Els Voladors”, 
la Banda de Música d’Iguala-
da i el Ball de Bastons d’Igua-
lada. És en aquesta ocasió on 
els goigs de Sant Antoni són 
cantats en finalitzar l’Ofi-
ci, interpretats per la Schola 
Cantòrum d’Igualada. 

Demà, cercavila
Dissabte 20 de gener, ja la vi-
gília del dia dels Tres Tombs, 
es realitzarà la tradicional 
cercavila pels carrers de la 
ciutat. S’iniciarà a les 6 de la 
tarda per tal d’anar a reco-
llir les banderes gremials als 
domicilis de les seves porta-
dores i en finalitzar el recor-
regut posterior, es retorna-
ran de nou als corresponents 
habitatges on les bandereres, 
protagonistes de la festa, ob-
sequiaran als presents amb la 
tradicional coca i barreja. 

El recorregut de la cercavi-
la serà el següent: c/Òdena, 
Rambla Sant Isidre, Rambla 
Nova, Rambla Sant Ferran, 
Plaça Castells, c/ Sant Agustí, 
Pl. Sant Joan, c/Sant Simpli-
ci, Pl. de la Creu, c/ de l’Ar-

Molt de públic a la presentació de les Festes.

gent, Pl. de l’Ajuntament, c/
Santa Maria, Pl. Pius XII, c/ 
del Roser, Pl. del Rei, c/ Sant 
Jordi, Rambla General Vives, 
Rambla Sant Isidre, Rambla 
Nova, c/Santa Caterina, Pas-
seig Verdaguer i c/Òdena. 

www.calvetanimalsiplantes.com

info@calvetanimalsiplantes.com

·Pupil.latge de cavalls amb
 el sistema de Natural Paddock
·Classes d’equitació per nens

·Casals de Natura
 

Un espai per 
gaudir dels cavalls

 i la natura

Tel. 669.68.99.64 Marta   Mail. hipica@hipicalatossa.com   www.hipicalatossa.com
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Els fotògrafs Joan Guasch i Joan Solé, col.laboradors de La Veu, amb l’alcalde Marc Castells 
i la presidenta del gremi, Montse Argelich, davant l’Espai Igualadiníssims.

A les 12 del migdia, inici dels 
Tres Tombs
L’endemà, diumenge 21 de ge-
ner, Igualada acull novament 
la celebració dels Tres Tombs. 
Per als qui vulguin matinar, a 
partir de les 9 i fins 2/4 d’11 del 
matí, a l’esplanada del torrent 
de Can Masarnau (Fàtima), 
es podrà gaudir de l’esmorzar 
pels participants forans en 
els Tres Tombs i tothom que 
ho desitgi. A partir de les 
11 del matí, els participants 
començaran a concentrar-se 
als carrers del voltant de la 
plaça Castells, per tal que a 
les 12h puguin iniciar-se els 
Tres Tombs. 
El Fanal encapçalarà la comi-
tiva, seguit de la Secció d’Hí-

pica dels Mossos d’Esquadra, 
el carro amb la imatge de Sant 
Antoni Abat - patró dels ani-
mals i en honor al qual es ce-
lebra la Festa -, les banderes 
gremials amb les bandereres 
i la pubilla amb les seves da-
mes d’honor, els seguiran junt 
amb tots els carros, carruatges 
i animals participants. 
En el darrer tomb, i des de 
l’empostissat situat a la Ram-
bla de Sant Isidre, es realitzarà 
la benedicció de totes les ca-
valleries i animals domèstics 
presents.
Al llarg del matí, tothom qui 
desitgi el típic tortell de Sant 
Antoni, podrà comprar-lo a 
les diferents parades que des 
de l’Antic Gremi de Traginers 
i gràcies als seus col·labora-
dors, hi haurà en diversos 
punts: Rambla Sant Isidre, 
Passeig Verdaguer i Avinguda 
Balmes. Un cop finalitzats els 
Tres Tombs, i per tal de cloure 
la diada còmodament, es ce-
lebrarà el merescut dinar de 
germanor. 
Des de l’Antic Gremi de Tra-
giners i per a la població en 
general es volen comunicar les 
informacions, consells i ins-
truccions següents, acollides 
al Pla d’Autoprotecció (PAU) 
durant els Tres Tombs:
-Eviteu de recollir caramels a 
la zona de pas dels carruatges.
-Vetlleu i controleu els nens i 
nenes perquè no s’aproximin 
als animals i a les rodes dels 
carruatges.
-Es recomana no transitar en-
tre carruatges durant tot el re-
corregut dels Tres Tombs.  
-En cas de pèrdua contactar 
amb la Policia Local.
-Els responsables de l’orga-
nització de l’Antic Gremi 
de Traginers s’identificaran 
amb un braçalet amb l’ana-
grama de l’entitat.
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“Les arrels gremials de casa 
nostra es remunten al besavi 
matern, en Lluís Fabregat, qui 
segons llegat familiar havia 
portat la diligència d’Igua-
lada a Barcelona a mitjans 
del segle XIX. De la nostra 
mare en tenim el dolç record 
del dia dels Tres Tombs, a la 
cuina, fent un gran dinar de 
germanor seguint la tradició 
familiar. 
Aquell dia a casa nostra era 
un dels més importants de tot 
l’any i ens trobàvem, pares, 
fills, tiets i cosins. La germa-
na de la nostra mare, la tieta 
Pepi, Pepita Bosch Fabregat, 
sempre ens deia a tots: aneu 
amb compte! Sobretot! Sant 
Antoni! - quan ens acomiadà-
vem d’ella; i aquestes paraules 
les recordem tots els de casa 
amb especial estima.
El nostre pare, el Jaume 
Poch, des de molt jove, tre-
ballant com a repartidor de 
sifons i gasoses, cada 17 de 
gener demanava permís a 
l’amo per anar a beneir el ca-
vall que cada dia l’ajudava a 
repartir les begudes per les 
cases d’Igualada.
Aquell dia s’engalanava la 
bèstia i es guarnia el carruat-
ge amb flors. Al nostre pare li 
feia molta il·lusió participar 
del ball dels Tres Tombs, però 
com que aleshores no era soci, 
no hi podia entrar. Així doncs, 
i per poder anar a ballar, s’hi 
va associar.
I a partir d’aquell dia no hi fal-
tava mai. Fou gràcies al ball de 
Sant Antoni, com l’anomenava
ell, que va poder ballar per 
primera vegada amb la nostra 
mare. I d’aquell ball en va sor-
tir una nova família, la nostra, 
la Poch-Bosch. Anys més 
tard, el 1980, el nostre pare 
va ser portador de la bande-
ra gran. Aquell any, per casa 
nostra, la festa va ser més 
intensa que mai.
Com a anècdota recordar que 
la mare féu encarregar a la 
modista les típiques camises 
tragineres per a tothom, petits 
i grans. Va fer tenyir les bar-
retines morades, ja que només 
en va trobar de vermelles, i 
aquell dia tocava portar-la 
morada. I tots sortírem amb 
el mocador blanc al coll i les 
sabates de set vetes als peus a 
celebrar els Tres Tombs.
En poques ocasions hem vist 
la cara plena de felicitat dels 
pares gaudint en família de les 
nostres festes. Per a nosaltres 
els Tres Tombs significa conti-

nuar la tradició familiar i po-
der donar continuïtat a la festa 
deixant llegat als joves i emmi-
rallar els més petits de casa.
Com a curiositat explicar-vos 
que aquell ball de 1980, la 
portadora de la bandera peti-
ta d’enguany, la Glòria, va ba-
llar per primer cop amb el seu 
marit, l’Antoni; repetint així, la 
història de festeig dels seus pa-
res. I seguim recordant la im-
portància de la festa a casa, ja 
que la portadora de la bandera 
gran, la Rosa Maria, comprà 
amb il·lusió un cavallet a la 
seva filla Sílvia i l’avi Jaume 
portava tota la mainada de 
casa als Tres Tombs. Això ho 
va fer uns quants anys, mentre 
els néts eren petits.
Tres anys després de ser ban-
derer el pare, l’any 1983, la 
Glòria, juntament amb Rosa 
Ollé i Elisabet Tomàs, va tenir 
l’honor de tornar a reviure la 
festa amb especial intensitat 
des del seu cor fent de pubilla. 
I perquè quedi escrit també 
en el record, la Glòria explica 
amb emoció com el Sr. Salva-
dor Ollé, es va oferir a por-

tar-la amb el seu carro, el ma-
teix carruatge que el mateix 
Salvador conduiria cinc anys 
més tard, un maig de 1988 a la
Glòria i l’Antoni a l’altar. 
La Rosa Maria també va tenir 
uns Tres Tombs més especi-
als que mai, quan el gener de 
1996, la seva filla Sílvia Tomàs, 
juntament amb la seva nebo-
da Sandra Valls i una amiga 
de la família, l’Eva Claret, van 
poder gaudir la festa fent de 
pubilla i dames d’honor, res-
pectivament. Recorda com 
n’és de bonic fer aquells reco-
llits d’època a la perruqueria, 
col·locar-hi elegants barrets, 
els vestits d’època i l’emoció 
dels familiars de certa edat.
I més recentment, un gener 
del 2010, també la Sílvia To-
màs, endinsà la família de 
nou al centre de la festa, 
gaudint de tots els actes ac-
tivament i des de primera 
fila. Recordem que l’avi Jau-
me amb 88 anys aleshores la 
va viure amb molt d’orgull i 
amb tota la il·lusió del món 
va poder acompanyar la seva 
néta, portant-li el cavall du-
rant tot el recorregut amb la 
seva inseparable barretina al 
cap, la que encara es conser-
va a casa i que data del 1946.
L’original, l’autèntica, la bar-
retina del pare!
En fi, per acabar aquest es-
crit que hem decidit fer con-
juntament, perquè les arrels 
de casa són les mateixes i 
perquè les branques crei-
xen i es diversifiquen, però 
el tronc és el mateix, agrair 
al Gremi l’oportunitat de re-
viure la passió familiar i so-
bretot de gaudir de la festa, 
de fer unió, història de país, 
orgull familiar i tradició de 
ciutat”.

Les bandereres, Rosa Maria 
i Glòria Poch i Bosch

La Pubilla i Dames 
d’Honor 2018
“Des de ben petita he estat 
envoltada de cavalls. Recor-
do el meu primer cavall, que 
es deia “Virutas”. Era un poni 
de color negre que tenia molt 
mal caràcter.
Sempre em pujaven a tots 
els cavalls que podien, i ja 
de gran, em van regalar una 
euga, que ara és la nena dels 
meus ulls i no sé què faria 
sense ella. El primer dia que 
la vaig muntar se’m va aixe-
car. Encara no sé com no vaig 
caure! I tot per una màquina 
que es va engegar...
És cert que aquest vincle em 
ve de família. El meu pare ja 
muntava de petit, com el meu 
avi. Antigament teníem una 
hípica a Igualada situada on 
actualment està l’Acadèmia 
Igualada. Fa bastants anys que 
formo part del Gremi, i em 
resulta impossible recordar 
els meus primers Tres Tombs 
perquè no tenia ni un any. 
Sempre he intentat sortir, i in-
clús anava per tot Catalunya 
amb el camió portant el carro 
de la palla i el de fogots.
Recordo els dinars després 
de cada Tres Tombs i els riu-
res  que ens fèiem; i també 
les complicacions que teníem 
per carregar els carros als ca-
mions i els crits característics 
dels carreters. Per a mi és tot 
un honor i orgull poder ser 
la pubilla dels Tres Tombs, i 
poder compartir-ho amb la 
meva família”.
La Pubilla Alexandra Bernaus 
i Guillén, té 18 anys i és estu-
diant de primer curs d’Eco-
nomia a la Universitat de 
Barcelona. Està acompanyada 
per les Dames d’Honor Ainoa 
Agüera i Fernández, de 18 
anys d’edat i estudiant de pri-
mer d’Enginyeria Biomèdica a 

l’Escola d’Enginyeria de Bar-
celona Est, i Paula Berrocal i 
Riba, de 17 anys d’edat i estu-
diant de segon de Batxillerat 
Artístic a l’Escola Pia.

Alexandra Bernaus i Guillén.

Ainoa Agüera i Fernández.

Paula Berrocal i Riba.

C/ Argent, 23 - Igualada
T.93 803 16 23
T.93 805 58 89

-Rutes a cavall
-Passeig amb poni
-Aniversaris
-Pony Club (4-7)

Tel. 698 895 841
Carretera BV-2134 Km 0.8, 

La Torre de Claramunt.

-Classes d'iniciació
-Classes de 
  perfeccionament
-Doma clàssica
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El carro del Sant

El carro del Sant és un ele-
ment indispensable en la festa 
dels Tres Tombs. En totes les 
poblacions on aquesta festa es 
celebra, sempre a davant de 
la comitiva i en un lloc des-
tacat, hi apareix aquest carro 
amb la imatge de Sant Antoni 
Abat acompanyat del porquet. 
Normalment aquests carros, 
que en molts casos són carros 
de pagès, estan guarnits amb 
flors per donar mes rellevàn-
cia a la imatge.
A Igualada, l’any 1975 es va 
comprar un carro plataforma 
a Vilafranca del Penedès (po-
dríem dir dels únics que es 
conserven a l’actualitat), que 
era utilitzat per el transport 
de mercaderies entre l’estació 
de tren i les fàbriques, o a la 
inversa. Llavors aquest carro 
es va modificar (ja que no es-
tava preparat) per a poder ser 
conduït des de dalt i així, con-
vertirlo en la “carrossa” que 
tothom coneix a dia d’avui. 
Des d’aleshores, cada any s’ha 
guarnit per a poder portar la 
imatge del Sant. Els inicis d’en-
galanar una carrossa pel Sant 
es troben quan membres del 
Gremi i de l’Horta Vella, al 
barri de Sant Crist, es reunien 
i amb materials molt austers 

(cosa que no la feia menys es-
pectacular), amb boix, canyes, 
esparregueres i flors de paper, 
la decoraven. 
Durant uns anys, la carrossa 
va ser dissenyada per estudi-
ants de l’Escola d’Art Gaspar 
Camps, i darrerament, ha es-
tat possible amb l’ajut de molts 
membres del Gremi i empre-
ses que col·laboren de mane-
ra desinteressada, procurant 
mantenir els elements tradici-
onals com el boix i introduint 
elements més moderns com 
ara instal·lacions elèctriques o 
equips de so.
Però l’ús per el qual va ser cre-
at aquest carro no és el de dur 
el Sant, ja que porta elements 
com ara torns per lligar la càr-
rega, que a hores d’ara queden 
tapats per la decoració. Des del 
Gremi feia temps que estàvem 

buscant un altre carro que es 
pogués utilitzar de “carrossa”, i
així l’actual tornar al seu ús 
habitual, però era una tas-
ca difícil per els pocs carros 
que podien haver-hi. Ha es-
tat aquest any 2017 que es va 
trobar un carro de grans di-
mensions a Llanes (Astúries). 
En un primer moment es va 
dubtar d’anar a adquirir un 
carro tant lluny de les nostres 
terres, però era el carro que 
molts de nosaltres havíem 
desitjat sempre. 
Aquí, volem fer una menció 
especial al senyor Joan Sellés,  
que es va desplaçar fins allà 
per veure el carro en prime-
ra persona i confirmar-nos 
que ens podia servir. Després 
d’unes modificacions que s’hi 
duran a terme properament, 
com per exemple instal·lar-hi 
frens, esperem que pugui sor-
tir en els propers Tres Tombs i 
puguem estrenar una carrossa 
nova, que com sempre deixarà 
a més d’un amb la boca oberta 
per la seva decoració.
I a resultes d’això, i esperem 
que en els propers anys, pu-
guem també tornar a reveu-
re l’antic carro  plataforma 
carregat amb alguna càrrega 
espectacular.

El carro que transporta 
la imatge de Sant An-
toni Abat acompanyat 
del porquet és un dels 

elements indispensables 
de totes les festes 

dels Tres Tombs a Cata-
lunya

DILLUNS 22 DE GENER
A les 8 del vespre i a l’església 
de la Soledat, missa en sufragi 
pels socis traspassats.
DISSABTE 27 DE GENER
A 2/4 de 7 de la tarda i al Tea-
tre Municipal l’Ateneu, ball de 
socis amenitzat per l’orquestra 
ORGUE DE GATS.
A l’entreacte es parlarà amb els 
banderers i pubilles i es realit-
zarà el sorteig de tortells entre 
tots els socis assistents, gen-
tilesa de les pastisseries: Pla, 
Closa, Bon Tast i Fidel Serra.
DEL 6 AL 21 D’ABRIL
Exposició del XIIIè. Concurs 
de Dibuix “Surt a veure els 

Tres Tombs”, als baixos de la 
Biblioteca Central d’Igualada
DISSABTE 7 D’ABRIL
A les 12 del migdia, als baixos 
de la Biblioteca Central entre-
ga de premis del XIIIè Con-
curs de Dibuix Infantil “Surt a 
veure els Tres
Tombs”.
DISSABTE 14 D’ABRIL
A les 7 de la tarda a la seu 
de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada, inauguració de 
l’exposició de fotografies par-
ticipants en el XXXVIIIè con-
curs “Típics Tres Tombs 2018” 
i lliurament de premis.
DEL 14 AL 29 D’ABRIL
Exposició del XXXVIIIè 
concurs “Típics Tres Tombs 
2018”, a la seu de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada.
L’exposició restarà oberta al 
públic els divendres 20 i 27 
d’abril de 19h a 21h; els dis-
sabtes 14, 21 i 28 d’abril de 19h 
a 21h; i els diumenges 15, 22 
i 29 d’abril de 12h a 14h i de 
19h a 21h.
DIUMENGE, 27 DE MAIG
A 2/4 de 2 de la tarda, dinar 
de germanor a la Tossa de 
Montbui.
DURANT LA PRIMERA 
QUINZENA DE JUNY
Excursió gremial. Propera-
ment es comunicarà als asso-
ciats la data i lloc de l’excursió.

Més activitats de les festes 
fins el mes de juny

Concursos de dibuix 
infantil i fotografia
Ja s’han convocat els habituals 
concursos de dibuix infantil 
i de fotografia a l’entorn de la 
festa dels Tres Tombs.
Pel que fa al concurs de di-
buix, els alumnes d’escoles 
participants hauran de dibui-
xar un element característic 
de la festa. Els dibuixos prè-
viament seleccionats s’exposa-
ran a la Biblioteca Central del 
6 al 21 d’abril. Els participants 
són els infants d’Educació In-
fantil (3 cursos) i els d’Edu-
cació Primària (6 cursos). En 
total 9 cursos, tot i que poden 
ser dos o més classes per curs, 
en el cas que l’escola en tingui.
Concurs a les escoles fins el 23 
de febrer. A partir del 26 de 
febrer un membre de l’orga-
nització vindrà al centre a re-
collir les obres seleccionades.
El dissabte 7 d’abril a les 12 del 
migdia es farà el repartiment 
de premis als mateixos bai-

xos de la Biblioteca Central. 
Hi haurà un premi per a cada 
categoria i diferents premis es-
pecials. 
Pel que fa al concurs fotogrà-
fic “Típics Tres Tombs”, reco-
negut per la Federació Cata-
lana de Fotografia, s’hi poden 
presentar fins a cinc fotos per 
a cada autor, amb la imatge  
reforçada amb una cartolina 
rígida de 30X40 cm.
Les fotografies s’hauran de 
trametre a l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada, plaça de la 
Creu, 18 baixos, fins el dia 23 
de març. El veredicte es dona-
rà a conéixer el dia 7 d’abril, a 
les 5 de la tarda.
Posteriorment, a partir del 14 
d’abril, es farà una exposició, 
fins el dia 29 d’abril. Posterior-
ment, una selecció de les obres 
participants restaran exposa-
des a l’espai habilitat per a tal 
fi en el Mercat de la Masuca. 

Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604 

 carnsduran@gmail.com

 Carn de qualitat 
Tracte de proximitat 



El nom de la 
igualadina va sonar  
fins poc abans del ple 
de constitució de la 

cambra catalana com a 
possible Presidenta

Vergés, dimecres, asseguda al costat del nou President del Parlament, Roger Torrent.

ABAC Capital pren 
el control de 
Plating Brap

Alba Vergés, nova Secretària Quarta del Parlament
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a igualadina Alba Ver-
gés va ser escollida 
dimecres al matí se-

cretària de la Mesa del Parla-
ment de la propera legislatura. 
Vergés, diputada des de 2012 
per ERC, assoleix aquest càr-
rec pel qual també han passat 
abans altres anoiencs, com 
l’igualadí Pere Calbó (PP) i, 
anteriorment, Flora Sanabra, 
per CiU i Antoni Dalmau 
(PSC), vicepresident de la 
cambra catalana entre els anys 
1988 i 1995.
Vergés ocupava el lloc sisè 
de la candidatura d’ERC per 
Barcelona, que encapçalava 
Oriol Junqueras. De fet, era la 
segona candidata sense cau-
ses pendents amb la justícia, 
per darrere de Marta Rovira. 
La igualadina ha tingut un 
pes significatiu en la passada 
legislatura, quan va liderar la 
comissió parlamentària so-
bre “l’Operació Catalunya”, i 
també com a presidenta de la 
Comissió de Salut del Parla-
ment, i com a ponent de la llei 
per a la legalització del con-
sum lúdic de cannabis, pione-
ra a Espanya. 
Ara ocuparà una Secretaria de 
la Mesa, on debuta, al costat 
del seu company de partit Ro-
ger Torrent, nou President del 
Parlament, i els dos membres 
de Junts per Catalunya. Serà 
l’única dona de la Mesa del 
Parlament, la qual cosa ja ha 
aixecat més d’una crítica per 
l’absència de paritat en aquest 
organisme de la cambra. 
Vergés haurà de decidir, amb 
els seus companys, sobre el 
vot delegat dels empresonats 
i dels exiliats, i també sobre la 
investidura a distància que vol 
intentar Carles Puigdemont, 
temes de moltíssima actuali-
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El grup inversor Abac Capital, 
ha adquirit més del 80% de Pla-
ting Brap, SA, assessorats per 
CS Corporate Advisors i amb 
la participació de EY i Vialegis. 
El seu interès per l’empresa,  
domiciliada a Igualada i amb 
instal·lacions a l‘Avinguda Eu-
ropa del Polígon Industrial, 
és la d’augmentar la capacitat 
productiva i recolzar el seu 
creixement nacional i inter-
nacional. Continuarà al cap-
davant de l’empresa Francesc 
Andreu - un dels fundadors 
– i l’equip directiu actual. L’em-
presa nascuda el novembre 
del 2004, és un dels referents 
dels revestiments electrolítics 
i el cromat de peces de plàstic, 
fent servei a fabricants que no 
integren aquest procés final de 
les seves peces en la cadena de 
producció. Exporta el 80% de 
la producció, principalment 
a Europa. Els seus clients de 
segon nivell són molt diver-
sos. En el mercat de l’automo-
ció treballen per Audi, Audi, 
Bentley, BMW, Citroën, Dacia, 
DS, Fiat, Ford, Mercedes, Nis-
san, Opel, Peugeot, Porsche, 
Renault... En els productes per 
la llar, fan embellidors de meca-
nismes elèctrics per ABB Nies-
sen, BJC, SIMON. Per cuines 
i banys per Roca, Fominaya, 
Hansgrohe, i per aparellatge, 
electrodomèstics i consum per 
Tatay i Valira, entre d’altres. La 
facturació és propera als vint 
milions d’euros.
La seva tecnologia està supor-
tada per un equip humà multi-
disciplinari que integra tota la 
cadena de valor del producte 
i servei del procés electrolític, 
amb una maquinària altament 
automatitzada que li permet 
una producció de  8.300 dm2/
hora tant de cromats, niquelats 
i daurats, brillants, setinats, 
microporo, microfisures i de-
rivats. El grup planeja ampliar 
la capacitat productiva actual 
(prop de 12.000 m² construits) 
i es planteja construir-ne algu-
na a l’estranger.
Abac Capital es una societat 
de Capital Risc amb seu a Bar-
celona que gestiona un fondo 
de més de €320. L’operació de 
Plating Brap és la quarta que 
ha fet Abac des de la seva cre-
ació. Les anteriors han estat 
Grupo Metalcaucho, proveïdor 
de recanvis per a automòbils, 
Figueras International Seating, 
fabricant de seients per grans 
sales i complexos de tota mena 
i PronoKal Group, firma espe-
cialitzada en tractaments mè-
dics per perdre pes. 

Òmnium Cultural i l’Assem-
blea Nacional Catalana van 
convocar dimarts concen-
tracions arreu del territori 
per tornar a exigir la lliber-
tat del president d’Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart, i el 
fins ara president de l’ANC, 
Jordi Sànchez. Sota el lema 
‘Som gent de pau: llibertat!’, 
centenars de persones es van 
concentrar a davant d’alguns 
ajuntaments de la comarca, 
també a Igualada, just quan 
es complien tres mesos de 
l’ingrés de Cuixart i Sánchez 
a la presó de Soto del Real.

Concentració per demanar la llibertat dels “Jordis”

La igualadina, número 6 d’ERC per Barcelona, en el moment de votar la constitució de la cambra.

tat, i que s’han de resoldre en 
els propers dies. 
El seu nomenament ha estat 
molt celebrat entre els seus 
companys de partit d’Iguala-
da i l’Anoia. 



Obert el concurs per 
dissenyar el cartell del 
Dia Internacional de les 
Dones a la Conca

Més de 30 projectes a l’Anoia del Voluntariat Sènior
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l projecte Voluntariat 
Sènior a l’Anoia, que 
promou el Consell Co-

marcal de l’Anoia a través de la 
dinamització del tercer sector, 
ja aplega 11 entitats partici-
pants i 33 projectes en què 
hi poden participar persones 
grans voluntàries. Aquest tre-
ball en xarxa ha permès as-
solir els objectius de facilitar 
el coneixement a les persones 
voluntàries i acompanyar de 
la mà les entitats de la comar-
ca que tenen voluntariat i que 
aposten per un millor benes-
tar de la societat.
Amb el lema “La bellesa/velle-
sa d’ajudar”, el projecte de l’ens 
comarcal s’encarrega de faci-
litar la formació a les entitats 
que tenen persones voluntà-
ries, creant un espai d’inter-

Enguany se celebra la cin-
quena edició del Concurs de 
Portades per la Igualtat de 
Gènere que organitza la Man-
comunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena (MICOD) 
amb motiu del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones. 
hi poden participar totes les 
persones majors de 18 anys 
dels municipis de la Conca 
d’Òdena: Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, La Pobla de 
Claramunt, Jorba i Castellolí. 
El cartell guanyador serà la 
imatge gràfica de la campanya 
del 8 de març al territori, amb 
un seguit d’activitats organit-
zades des dels ajuntaments i 
també des d’entitats i asso-
ciacions de dones o altres, 
que coordina la MICOD i 
que cada any es recullen en 
una agenda. 
El premi per al cartell guanya-
dor són 300 euros i el termini 
per a presentar obres al con-
curs finalitza el proper 26 de 
gener. Es poden consultar les 
bases del concurs al web de la 
Mancomunitat www.micod.
cat o directament a les bases 
de la convocatòria a través de 
la drecera ves.cat/emO6. 

canvi d’informació entre les 
persones voluntàries i també 
actualitzant la “Guia de pro-
jectes de Voluntariat Sènior”, 
en què recull totes les entitats 
i les accions d’aquestes que 
necessiten de persones grans 
(sovint també gent de totes les 
edats) per ser voluntàries.
La “Guia de projectes de Vo-
luntariat Sènior” està disponi-
ble a l’Oficina del Voluntariat 

Atlas Fundació Sociocultural, 
a les entitats de gent gran de 
la comarca i aviat es facilitarà 
també a les biblioteques muni-
cipals. També es pot consultar 
al web del Consell Comarcal 
de l’Anoia.
Actualment, les entitats que 
formen part de la guia són 
Artesanas de Corazón, Atlas 
Fundació Sociocultural, Àu-
ria Grup, Consorci Socio-sa-

El Consell Comarcal augmenta un 9% la despesa 
en Serveis Socials en el pressupost del 2018
REDACCIÓ / LA VEU 

E l ple del Consell Co-
marcal de l’Anoia 
va aprovar un pres-

supost per aquest 2018 de 
11.969.691,13 euros, un 10,43 
% més que l’aprovat per al 
2017 tot i que l’augment real 
és del 5,31%, si es té en comp-
te que al mes de març es va 
modificar el pressupost inicial 
amb una nova aportació.
Del total del pressupost, 
concretament es destina-
ran 13.100€ a deute públic, 
2.770.791€ a serveis públics 
bàsics (majoritàriament 
a la recollida de residus), 
4.482.904€ a actuacions de 
protecció i promoció social 
(serveis socials), 3.454.148€ a 
producció de béns públics de 
caràcter preferent (educació, 
cultura i joventut); 223.111€ 
seran per a les actuacions de 
caràcter econòmic (comerç i 
turisme) i 1.015.595€ a actua-
cions de caràcter general que 
té l’administració per al funci-
onament de la casa. 

nitari d’Igualada, Càritas 
Arxiprestal Anoia-Segarra, 
Càritas Montbui, Casa Joan 
Gimferrer, Creu Roja Anoia, 
Fundació Sanitària Sant Josep, 
AMPA Mare de Déu del Por-
tal i Dones de les Tardes dels 
Dimecres.
La Guia es va presentar el 19 
de desembre aprofitan la cele-
bració del Dia Internacional 
del Voluntariat, a la qual es 
van convidar les persones vo-
luntàries de les entitats parti-
cipants al projecte Voluntariat 
Sènior a l’Anoia. Glòria Fité, 
experta psicòloga en l’atenció 
a la vellesa, va fer una expo-
sició sobre els orígens del vo-
luntariat, què és el que motiva 
a la persona per ser voluntària 
i quins són els ingredients ne-
cessaris. A l’acte també es van 
entregar diplomes a les perso-
nes voluntàries.

Festivitat de Lourdes 
amb l’Hospitalitat 
d’Igualada

L’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes inicia les se-
ves activitats, amb la celebra-
ció de la festivitat de la seva 
patrona.
El proper diumenge 11 de Fe-
brer a les 13:15 hores del mig-
dia Celebració de l’Eucaristia 
presidida pel nostre consiliari 
Mn. Joan Vila, a la Parròquia 
de la Soledat  d’Igualada. Un 
cop acabada la celebració ens 
reunirem a l’Ateneu Iguala-
dí de la Classe Obrera per tal 
compartir el tradicional dinar 
de germanor. El preu del dinar 
es de 25 €. Per tal de poder 
assistir al dinar, s’ha de fer la 
corresponent inscripció tru-
cant abans del 4 de febrer a un 
dels següents números de telè-
fons: 686 488 995 - 620 601 95 
places limitades.
Esperem la vostra trucada 
de reserva per a dinar tots 
junts. Un dia de festivitat 
amb tots vosaltres!  Podeu 
consultar més informació 
a hospitalitatanoia.org i 
joves@hospitalitatanoia.org.

Les partides que més augmen-
ten són les destinades a serveis 
socials que puja un 8,74%, so-
bretot per a emprendre acci-
ons de lluita contra la pobresa 
i impulsar programes per a 
cohesió social i de promoció 
de la igualtat, i la partida que 
més baixa és la del deute pú-
blic que ho fa un 20,61%. 
També s’ha millorat l’estructu-
ra de finançament de determi-
nats serveis, que fins ara pre-
sentaven un dèficit en la seva 

gestió per assegurar la seva 
continuïtat i millorar el servei 
que es presta, com ara l’Es-
cola de Dansa. A banda que 
s’hagin revisat algunes tarifes 
que fan augmentar la previsió 
d’ingressos en un 17,31 % per 
les taxes i preus públics. Tam-

bé els ingressos patrimonials 
augmenten en les seves previ-
sions en un 30.54% (13.500€). 
Els resultats del projecte 
Campus Motor per aquest 
2017 que ara acaba, millora 
el resultat pressupostari del 
Consell, a banda dels bene-
ficis socioeconòmics i de di-
versificació econòmica que 
suposen i que són els verita-
bles  objectius del projecte. 
D’altra banda, s’ha ordenat la 
despesa de personal a través 
de la redacció d’una nova re-
lació de llocs de treball, més 
adequada a les necessitats del 
Consell. En termes homoge-
nis, sense tenir en compte els 
plans d’ocupació, la despesa 
de personal augmenta un 
1.03%. Tot incorporant una 
previsible pujada dels salaris 
del sector públic del 2.00% 
per al 2018.

L’Ajuntament disposa d’un servei 
de resolució de conflictes
El 21 de gener és el Dia Eu-
ropeu de la Mediació. Coin-
cidint amb aquesta data, des 
de l’Ajuntament d’Igualada es 
vol recordar a la ciutadania 
que té a disposició un Servei 
de Mediació Comunitària per 
ajudar-la a resoldre conflictes, 
que compta també amb el su-
port del Servei de Convivèn-
cia, Diversitat i Participació 
Ciutadana de la Diputació de 

Barcelona. 
S’hi pot contactar a l’Espai Cí-
vic Centre (c/ Trinitat, 12) o 
trucant al 93 801 76 66. 
Un cop exposat el cas, una 
professional neutra i imparci-
al ajuda les parts a cercar solu-
cions al seu conflicte i trobar 
punts d’entesa i acord mitjan-
çant el diàleg, la cooperació, el 
respecte i la construcció d’al-
ternatives en comú.

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com



És la segona oficina 
d’aquest model que 
s’obre a Igualada en 

poc temps, després de 
que passés el mateix 

amb la sucursal 001 de 
la Rambla

CaixaBank també converteix en Store 
l’oficina de l’avinguda Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU 

C aixaBank va obrir a 
Igualada una nova 
oficina del seu inno-

vador model Store, amb l’ob-
jectiu de reforçar el seu posi-
cionament a la ciutat. L’entitat 
financera està estenent per 
tot el territori espanyol el nou 
model d’atenció personal que 
es va iniciar al 2013 amb les 
oficines A de l’entitat. Cai-
xaBank té avui 164 oficines 
d’aquest model a Espanya, fet 
que consolida l’entitat com un 
referent en innovació i en qua-
litat de servei. 
Les oficines Store pretenen 
donar resposta als comporta-
ments i necessitats dels clients 
actuals i aproximar-se al món 
del comerç retail, tot millorant 
l’experiència de compra del 
client dins de l’oficina. “L’es-
tètica de l’oficina és completa-
ment diferent a la convencio-
nal, de la mateixa manera que 
també canvia la relació entre 
els treballadors i els clients, als 
qui donem tot el protagonis-
me”, comenta Jordi Nicolau, 
director territorial de Cai-
xaBank a Barcelona. 
La nova oficina Store Av. Bar-
celona d’Igualada, situada a 
l’Av. Barcelona, 26, va obrir 
portes el passat 19 de desem-
bre. Store Av. Barcelona és la 
segona oficina d’aquest nou 
model que l’entitat ha obert a 
la ciutat d’Igualada. Disposa 
d’una una superfície aproxi-
mada de 390m2. Compta amb 
11 empleats i gestiona prop de 
8.500 clients. 
 
Innovació, transparència i 
proximitat 
CaixaBank aspira amb aquest 
nou model d’oficina a reforçar 
el vincle i la proximitat amb 
els seus clients de Banca de 
Particulars, Banca Premier i 
Privada i Negocis mitjançant 
un nou model de relació que 
fomenta la innovació, la trans-
parència i la proximitat. En 
aquest nou model d’oficina 
Store es potencia l’atenció per-
sonal i la gestió de l’autoservei; 
s’acompanya i ajuda al client 
en l’ús dels caixers d’última 
generació situats a l’oficina i en 
l’ús dels dispositius amb accés 
a Línia Oberta per a que els 
empleats es centrin en la ges-
tió de les operacions de valor. 
En aquest sentit, els clients 
reben la benvinguda, a l’entra-
da de l’oficina, per part d’un 
empleat que els guia en funció 
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de les seves necessitats. 
A més, l’eliminació de les bar-
reres físiques permet millorar 
la transparència en la relació 
client/empleat, ja que es com-
parteixen continguts entre 
ambdós, augmentant la proxi-
mitat entre ells. 
Així mateix, per a l’atenció 
personalitzada i especialitzada 
que requereixen els clients de 
Banca Premier i Banca Priva-
da, l’oficina disposa de zones 
diferenciades que permeten 
una major privacitat. 

Lideratge en innovació de 
CaixaBank 
Les oficines Store són un 
pas endavant en l’estratègia 
d’innovació de CaixaBank, 
reconeguda a escala inter-
nacional com una de les en-
titats líders en l’aplicació de 
les noves tecnologies en els 
serveis financers. 

CaixaBank és l’entitat cap-
davantera en banca retail a 
Espanya, amb una quota de 
penetració de clients parti-
culars com a entitat principal 
del 26,7%. El banc presidit per 
Jordi Gual, i el conseller dele-
gat de la qual és Gonzalo Gor-
tázar, té prop de 16 milions de 
clients al mercat ibèric i 5.397 
oficines, la major xarxa co-
mercial de la península. Així 
mateix, CaixaBank és líder en 
banca electrònica amb 15,5 
milions de targetes en circula-
ció i una quota de mercat per 
facturació del 23,3%. 
CaixaBank ha estat premiada 
amb el Premi DEC al Millor 
Projecte de Customer Journey 
per les seves oficines A i Store, 
per l’Associació per al Desen-
volupament de l’Experiència 
de Client (DEC). Aquest or-
ganisme ha valorat que, en 
aquestes oficines, els clients 
viuen una experiència dife-
rencial que reforça els valors 
de qualitat, confiança i com-
promís social de CaixaBank. 
El 2017, l’entitat ha rebut el 
premi The Banker, publicació 
del Grup Financial Times, al 
Millor Projecte Tecnològic de 
l’Any pel llançament del xat-
bot d’imaginBank.  

REDACCIÓ / LA VEU 

G rup Carles Advocats 
organitza el proper 
31 de gener, de 18:30 

a 20:30 hores, un taller infor-
matiu gratuït adreçat a tothom 
que vulgui conèixer, de la mà 
d’experts i professionals espe-
cialitzats, quins són els aspec-
tes legals més importants dels 
processos de separació i divor-
ci.  El taller serà impartit per 
Verónica Tallon, Advocada de 
GC Advocats, experta en Dret 
de Família, i Nela Mondelo, 
Coach experta en procesos de 
separació.
La sessió té com objectiu 
proporcionar respostes jurí-
diques, tant a aquelles perso-
nes que s’estan plantejant una 
separació i volen tenir infor-
mació prèvia, com a aquelles 
que ja estan immerses en un 
procés de divorci, però tenen 
dubtes respecte al procedi-
ment o als seus drets i deures, 
i els dels seus fills. Així mateix, 
el taller estarà dirigit a per-
sones que ja han passat per 
aquest procés, però no acon-
segueixen el compliment de 
la sentència de divorci.

Original taller gratuït 
de Grup Carles sobre 
els divorcis

Amb aquesta iniciativa, GC 
Advocats es posa a disposició 
dels assistents per proporcio-
nar tota la informació neces-
sària, explicada de forma sen-
zilla i propera, per resoldre els 
interrogants de les persones 
que participin de la sessió.
GC Advocats aposta decidi-
dament per l’acompanyament 
emocional i psicològic de les 
persones que estan vivint un 
procés de separació o divorci. 
És un moment de la vida molt 
difícil i provoca, en molts ca-
sos, neguits, ansietats, preo-
cupacions i tristesa al conjunt 
del nucli familiar.
És per aquest motiu que du-
rant el taller es comptarà amb 
la presència d’una coach, que 
ajudarà els participants a tro-
bar les eines de superació i 
recuperació personal neces-
sàries.
L’acte, que tindrà lloc a la sala 
Golfes del Teatre de l’Aurora, 
és gratuït, però cal inscriure’s 
a través del telèfon 938 017 
239, per correu electrònic a 
gcadvocats@gcarles.com, o a 
través de la web www.gcarles.
com. Les places són limitades, 
per ordre d’inscripció.

Tel. 650 463 834
infodankaes@gmail.com

centredankaes

Ens trobem a la comarca de l’Anoia
A2 sortida 545 direcció Ponts Andorra

C-1412 km51 Camí de Sant Pere de Copons
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L’empresa osonenca in-
vertirà 13 milions d’eu-

ros en l’operació, que 
inclou construir noves 

rotondes als carrers 
Lleida i Sant Josep, a 

l’avinguda Catalunya, i 
la cessió d’una planta a 

l’Ajuntament

L’antiga Vivesa encabirà un nou supermercat Bon Preu Esclat.

L’igualadí Magí 
Senserrich, present a 
la reunió de la Junta 
Mundial de la JCI als 
Estats Units

Bon Preu Esclat agilitza els tràmits per establir-se 
a l’antiga fàbrica de Vives Vidal

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N ou pas endavant de 
l’operació de la ca-
dena osonenca Bon 

Preu Esclat per a establir-se 
a l’antiga fàbrica de Vives Vi-
dal, al carrer Lleida, que La 
Veu de l’Anoia ja va anunciar 
el maig de l’any passat. Quan 
semblava que aquest assumpte 
estava aturat, la pròpia firma 
s’ha encarregat aquesta setma-
na de fer públic un comuni-
cat en el qual anuncia que els 
tràmits són a punt d’avançar 
definitivament, d’acord amb 
l’Ajuntament. L’aprovació de 
la modificació del Pla General 
que permetrà la construcció 
del supermercat es farà en el 
proper ple municipal.
El Grup Bon Preu preveu con-
servar part de l’edifici i realit-
zar millores en la mobilitat i 
urbanització de l’entorn de la 
zona. El Grup Bon Preu in-
vertirà 13 milions d’euros en 
la construcció del nou establi-
ment. 

3.900 m2 de superfície, 400 
places de pàrquing, i més de 
100 llocs de treball
El nou Esclat tindrà una sala 
de vendes d’uns 3.900 m² i dis-
posarà de gairebé 400 places 
d’aparcament. L’edifici dispo-
sa de 3 plantes i soterrani. En 
una d’aquestes plantes s’ubica-
rà el supermercat. 
Una altra planta de 1.600 m², 
la més alta, es cedirà a l’Ajun-
tament d’Igualada per que pu-
gui destinar-la a equipaments 
municipals. Es tracta del pis 
on l’antiga Vivesa hi tenia la 
sala de convencions. 
En la resta de plantes, el grup 
osonenc hi tindrà oficines i un 

centre de formació de l’em-
presa, a nivell nacional.
Serà el primer Esclat a Igua-
lada i aquesta inversió forma 
part de la política d’expansió 
de la companyia que ha anun-
ciat inversions per valor de 
140M€ per aquest exercici. 
El Grup Bon Preu en aquests 
moments ja té un altre establi-
ment a la comarca de l’Anoia, 
concretament l’Esclat a Piera.
Amb l’obertura del nou Es-
clat d’Igualada es generaran 
aproximadament 100 llocs 
de treball de manera directa 

a la localitat, que es cobriran 
principalment amb ciutadans 
d’aquesta població. 
S’estima que la construcció i 
obertura d’aquest establiment 
pot ocupar 350 llocs de treball 
indirectes. 
Amb la construcció d’aquest 
nou Esclat es contribueix al 
desenvolupament urbanístic 
del municipi i a l’oferta comer-
cial de la localitat.

Millora del trànsit a 
l’avinguda Catalunya
En el projecte presentat s’in-
corpora el condicionament de 
l’entorn urbanístic i la millora 
de la mobilitat amb la cons-
trucció d’una nova rotonda a 
l’extrem nord del carrer Sant 
Josep i l’ampliació de la roton-
da existent a l’extrem nord del 
carrer Lleida.
En la pròpia nota informativa, 
el Grup Bon Preu afirma que 
“fonts de l’Ajuntament valoren 
positivament aquesta iniciati-
va privada”, i traslladen el se-
güent missatge: “L’Ajuntament 
d’Igualada valora positiva-

ment la iniciativa de Bon Preu 
d’apostar per la recuperació i 
aturar la degradació d’una fà-
brica emblemàtica com és la 
Vives Vidal i també la bona 
disposició mostrada per l’em-
presa a l’hora de trobar les 
solucions adequades que ga-
ranteixin una bona mobilitat 
davant l’increment de trànsit 
que comportarà aquesta im-
plantació. L’Ajuntament també 
posa en valor la generació de 
llocs de treball directes que 
implicarà l’arribada de Bon 
Preu, la dinamització que pot 
suposar a la zona concreta on 
es vol establir i la futura cessió 
a l’Ajuntament d’un espai de 
l’edifici, que es preveu destinar 
a la promoció de sectors eco-
nòmics locals”.
D’altra banda l’Esclat d’Igua-
lada es construirà de manera 
sostenible i ecoficient per tal 
que permeti estalviar el 35% 
del consum d’energia habitual 
d’un local comercial d’aques-
tes característiques i reduir un 
40% les emissions de CO2 a 
l’atmosfera. 

Del 9 al 14 de gener va tenir 
lloc la reunió d’inici d’any de la 
Junta Mundial de la JCI – Ju-
nior Chamber International a 
la seu mundial situada la ciutat 
de Chesterfield, comtat de Sant 
Louis, Missouri, USA. 
Magí Senserrich en forma part 
ja que va ser escollit Vicepresi-
dent Internacional de la JCI 
per Europa el passat mes de 
novembre en el marc del Con-
grés Mundial de la JCI a Ams-
terdam. En la Junta hi ha un to-
tal de vint-i-cinc persones que 
representen les quatre àrees: les 
Americas, Àfrica i Orient Mit-
jà, Europa, i Àsia i Pacífic. 
La reunió va ser dirigida pel 
President Mundial de la JCI, 
Brian Lim de les Filipines. 
Entre els principals objectius 
per aquest 2018 cal destacar 
el compromís per treballar els 
Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible de les Nacions 
Unides i l’impuls de la cam-
panya “La Pau és Possible”. A 
nivell més intern, es definirà el 
Pla Estratègic 2019-2023 a ni-
vell mundial per seguir poten-
ciant la missió de JCI que és la 
d’oferir oportunitats de desen-
volupament que apoderin als 
joves a crear canvis positius.
Al llarg de l’any, en Senserrich 
visitarà els països que te as-
signats com a Vicepresident: 
França, Luxemburg, Sèrbia, 
Modàvia, Romania i Turquia. 
A més a més, assistirà en els 
principals esdeveniments 
internacionals: la Reunió de 
Presidents Europeus a Croà-
cia, la Conferència Europea 
a Letònia, la Global Part-
nership Summit a la ONU 
de Nova York, i el Congrés 
Mundial a la Índia. 
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Tallers gratuïts de 
patchwork i de cuina en 
família al Casal Cívic 
del passeig i el del barri 
de Montserrat

El Caga Tió va acollir 640 participants, 
i 14.700 visitants al Saló de la Infància
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dia 4 de gener, 
la ja tradicional cer-
cavila de cloenda del 

Saló de la Infància d’Igualada 
va posar el punt i final als vuit 
dies de la 34a edició d’aquest 
esdeveniment, que tancava les 
portes consolidant el recinte 
de l’Escorxador com a ubica-
ció després dues edicions con-
secutives i havent rebut un to-
tal de 14.738 visitants, fet que 
suposa una mitjana de prop de 
dues mil persones diàries. 
La regidora d’Infància i Jo-
ventut, Patrícia Illa, n’ha fet 
una valoració positiva, tant 
pel que fa al funcionament 
com a l’afluència de visitants 
i l’acceptació de les activi-
tats proposades. El saló s’ha 
anomenat en aquesta ocasió 
El Saló Tecnològic. S’hi van 
oferir en total 32 activitats per 
a diferents edats, vuit més que 
en l’edició anterior, un fet que 
va ser possible gràcies a la uti-
lització de més espai exterior 
i l’optimització dels espais in-
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Al Casal del Passeig, al Pas-
seig Verdaguer,67, us espe-
rem per iniciar el curs de 
patchwork, per aprendre a 
fer aquest tipus de labors tant 
entretingut i vistós. Cada di-
marts, de 17 a 19 hores, del 
6 de febrer al 20 de març. El 
taller és gratuït i el material 
va a càrrec del participant. 
Apunteu-vos per telèfon 
938033312 o presencialment 
al Casal. 
Taller de cuina
Es tracta d’un taller on els 
adults i els infants podran 
passar una estona divertida, 
mentre aprenen a cuinar di-
versos plats.  L’activitat està 
programada, al  Casal Cívic 
Montserrat, del 2 de febrer al 
16 de març, els divendres de 
18 a 20h i anirà a càrrec de la 
nutricionista, Núria Gabriel.  
És gratuïta i per apuntar-se 
només cal que truqueu al 93 
804 36 61, de dilluns a diven-
dres de 10 a 13 i també de di-
lluns a dimecres de 16 a 28h.

teriors. 
Durant els dies que s’ha ce-
lebrat, hi han treballat espe-
cíficament una directora, sis 
coordinadors i 75 monitors, 
contractats per l’Ajuntament 
d’Igualada, a banda de 23 per-
sones procedents d’empreses o 
entitats externes. S’ha comp-
tat amb la col·laboració de 22 
empreses o entitats que han 
esponsoritzat les activitats que 
s’hi han celebrat i hi han pres 
part també 22 entitats sense 
ànim de lucre que han dut a 
terme exhibicions de tot tipus. 

A més, per primer cop es va 
comptar amb una nova apli-
cació per a dispositius mòbils, 
amb tota la informació del 
saló i un concurs diari, que va 
tenir 164 descàrregues.
El departament municipal de 
Joventut destaca especialment 
que les activitats relacionades 
amb l’eix temàtic d’enguany, 
com la realitat virtual, el Mine-
craft, el muntatge d’un circuit 
elèctric en una postal o l’am-
pliació de les Plays, han tingut 
una gran acollida, sobretot 
amb els infants més grans, un 

segment d’edat que en altres 
edicions no havia trobat pro-
postes prou atractives. Es va-
lora molt positivament també 
la separació i ampliació de 
l’espai nadons. De cara a la 
propera edició, segons avança 
Illa, s’estudiarà la possibilitat 
que els infants de dos anys 
puguin participar en més ac-
tivitats, tal i com han suggerit 
moltes famílies. 

Més de 600 infants al Torneig 
Caga Tió 
D’altra banda, el torneig es-
portiu Caga Tió, impulsat 
pel departament d’Esports de 
l’Ajuntament amb la col·labo-
ració del Consell Esportiu, ha 
celebrat la seva 26a edició al 
voltant, com és tradició, dels 
dies de Nadal i Sant Esteve. 
El complex esportiu de Les 
Comes ha acollit, doncs, dife-
rents activitats i competicions 
esportives, que han aplegat en 
total 642 infants, repartits en 
117 equips diferents, 37 cor-
responent a l’ESO i 80 pel que 
fa a les edats de primària.  



plicades. Un cop signat el testament, des de la notaria és comunica al Registre d’Úl-
times Voluntats que s’ha atorgat el testament a la notaria amb la data i hora (per si és 
produís la situació difícil però possible de signar dos testaments el mateix dia). Quan 
una persona mor, amb el certificat de defunció es demana informació a aquest Regis-
tre que proporcionarà la llista del més modern al més antic dels testaments atorgats, 
o en cas de no haver signat testament, l’absència del mateix. N’obstant això, el més 
habitual és que els familiars propers sàpiguen de l’existència del testament.
3)  Què necessitem per fer el testament?:  Cal anar al notari amb el nostre DNI i tenir 
ben clar com volem repartir els nostres béns. Un cop explicada la nostra voluntat, el 
notari redactarà el testament d’acord amb la legislació catalana vigent i l’autoritzarà.
4)  Qui és queda la còpia del testament?: Habitualment el notari proporcionarà una 
còpia simple del testament, i la còpia autoritzada és lliurarà per part del notari en cas 
de mort del testador.
5)  Què succeeix en cas de trasllat del notari de destinació, o jubilació ?: el Reglament 
Notarial preveu la custòdia del protocol pel successor a la plaça quan un notari tras-
lladi el seu despatx a una altra població o es jubila.
6) Pot demanar una còpia del meu testament un amic meu o un germà?:  En 
vida de qui fa el testament ningú més que el testador pot demanar còpia, i 
una vegada mort només les persones amb interès legítim poden aconseguir-la 
(cònjuge, fills, hereus, etc.).
7) Avantatges fiscals: es pot planificar millor l’herència i així quan es produeixi la 
mort reduir els impostos a pagar el màxim possible.
8)  És car fer testament?:  el cost d’un testament en general pot estar entre els 40 € a 
60 €, o una mica més segons la complexitat del mateix. El que surt car és no fer tes-
tament, ja que sol ser font de majors conflictes judicials, que si expressem la nostra 
voluntat d’on volem que vagin els nostres béns, a través del mateix.

Per tant, sigui quina sigui la nostra situació personal, estat civil, edat, si tenim fills o 
no, si tenim patrimoni o no- el millor és fer testament com més aviat millor.   

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO
Notari d’Igualada
cjimenez@correonotarial.org
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Catalunya continua generant confiança en els inversors in-
ternacionals. Els indicadors macro es mantenen robustos. 
Seguim i atraguem els millors projectes.La multinacional 
Regus situa a Barcelona un centre de ser...

A questa pregunta me la feia el  meu amic Isidre, ja que ell no s’ha-
via plantejat mai fer testament tot i tenir un pis en propietat des 
de fa anys, i un terç de la casa dels seus pares juntament amb els 
seus germans, per herència.

Ell, com moltes altres persones pensava que no calia fer testament i que únicament 
ho feien persones amb molt patrimoni o amb un situació personal complicada.
La realitat és molt diferent, és molt aconsellable, per no dir imprescindible fer testa-
ment quan una persona té simplement un bé o possibilitat de tenir en un futur béns 
per herència.
A més, la importància de tenir fet testament és independent de la situació familiar 
del mort (matrimoni amb fills, família monoparental, divorciat/a sense fills, vídues, 
etc.), ja que ens podem trobar amb situacions complicades pel simple fet de no haver 
“perdut” unes hores en anar a signar un testament i així decidir sobre el destí dels 
nostres béns.
1) Quines classes de testament hi ha?:  Existeixen dues classes
 a)  l’atorgat davant notari (aproximadament el 99,99 % dels que s’atorguen a Cata-
lunya) i b)  l’hològraf que fa un mateix de la seva pròpia mà. Els inconvenients que 
presenta el testament hològraf són nombrosos el que fa pràcticament residual la seva 
utilització: facilitat de cometre errors a l’escriure-ho ja que ha d’anar escrit de pròpia 
mà pel testador, amb expressió de la data, si apareixen ratllades serà nul llevat que 
les salvi l’atorgant i sobretot, quan mori aquesta persona cal presentar-lo igualment 
davant notari mitjançant un procediment complicat per tal que en doni fe  de que és 
correcte aquest testament, de manera que no hi ha pràcticament cap avantatge i si 
molts inconvenients en aquests testaments.
Han anat desapareixent conforme s’han produït modificacions del Codi Civil el tes-
tament atorgat únicament davant testimonis, o l’atorgat davant rector.
2)  Cal advertir els familiars o amics que s’ha fet testament ?: es pot mantenir en 
secret totalment haver fet testament i que només s’assabentin els nostres familiars/
hereus en cas de mort, cosa comprensible en determinades situacions familiars com-

Economía sólida y resistente: La economía catalana crecerá 
más en el primer trimestre, según Airef, que ha recalcula-
do el crecimiento del PIB catalán con una tendencia al alza 
desde finales de noviembre, mientras mantiene estable la 
economía española

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

QUAN ÉS CONVENIENT FER TESTAMENT?

Hasta que no se aborde que en EUR existen zonas dife-
renciadas con distintas expectativas y posibilidades, es-
tos planes, pienso, están abocados al fracaso.

S egons el consultor i comunicador, Joan Elias, el personal ha de ve-
nir motivat de casa. Aquesta afirmació, en la qual molts hi estaríem 
d’acord, ha d’anar de la mà del fet que l’organització de l’empresa ha 
d’aprofitar-la i fins i tot, potenciar-la. 

La desmotivació del personal és una de les queixes principals que ens trobem a les 
organitzacions, ja sigui per part de la direcció com del propi personal i tot i que 
és difícil generalitzar, les causes que ho provoquen les podríem resumir en els tres 
punts següents. 

1. Manca de projecte il·lusionant. Aquest punt és responsabilitat de la direcció de 
l’empresa, car ha de pensar i replantejar constantment, amb les eines i persones adi-
ents, quin ha de ser el futur de l’organització i, sobretot, explicar-lo i compartir-lo 
amb tota l’organització.

2. Indefinició en l’assumpció de rols i responsabilitats. Ja sigui una organització gran 
o petita, aquest gap genera enfrontaments i conflictes entre el personal que acaba 
desmotivant a part del personal, i per tant, a la rendibilitat de l’empresa.

3. Poca cura de la carrera professional dels empleats. Alineat amb l’estratègia de l’em-
presa, és important tenir present l’evolució professional. Aquí juga un paper fona-
mental els departaments de recursos humans de les empreses.

CESC ALCARAZ 
Economista Soci-director FeedBackGround
@cescalcal

COM APROFITAR / POTENCIAR LA MOTIVACIÓ DEL PERSONAL?

En definitiva, la creació d’un projecte il·lusionant, responsabilitats clares i carrera per-
sonal definida són elements claus i condició necessària, tot i que potser no suficient 
per potenciar la motivació del personal o encara pitjor, que el mateix es desmotivi. 



#latevaveu

Marc Castells  @marccastells

Montserrat Argelich @montseargelich

CAP Nord Igualada @CAPNordIgd

Joan Mangues @jmangues

iaia Toneta  @Iaia_Toneta

Rubén  @egel71

Mancom. Conca Òdena @micod_cat

Jordi Badia @BadiaJordi

Músiques de Butxaca @MusiquesButxaca

Toni Marlès   @tonimarles 

Molt satisfet d’haver signat el conveni del progra-
ma @apropacultura. Gràcies a les entitats i als re-
gidors @carmerieramin i @camps_oviedo per fer 
possible l’apropar la cultura a tothom!

Una cercavila ben lluïda i un ofici emotiu! Grà-
cies! @TraginersIgd @Banda_Igualada @elsvola-
dors @bastonsigualada

aquesta setmana la infermera del CAP Maite Raga, 
està a l’institut Pere Vives parlant de tabac, alcohol 
i drogues en general, als alumnes de 1r d’ESO.

“L’estat espanyol no en sap, ni en vol saber res, 
de reconciliació ni de sobiranies compartides. 
L’estat no sap guanyar, sap derrotar; no sap 
compartir, sap humiliar i castigar”. Gran @
ernestmaragall!

O sigui, ens intenten fer creure que no hi va ha-
ver referèndum, però després confessen que el 
cost va ser de 87 milions d’euros. Llavors la con-
clusió és clara: Malversació de fons!

En un país mínimamente decente a Zoido le ha-
brían dado 87 millones de collejas

L’equip de govern proposa a l’oposició incremen-
tar la partida de serveis socials per arribar a un 
acord i aprovar els pressupostos de #Calaf

Viure una deliciosa aventura el #divendresnit, el 
divendres de #concert, el de Músiques de butxaca... 
Comencem el 2 de febrer!

La notícia que m’agradaria 
llegir a La Veu de l’Anoia...

“Igualada, capital mundial del bon 
humor. Diferents estudis de diver-
ses universitats d’arreu del món han 
arribat a la conclusió que la nostra 
ciutat és el punt on hi ha més con-
centració de felicitat. Els científics 
encarregats de dur a terme aques-
tes investigacions asseguren que els 
igualadins som els que ens llevem 
de més bon humor, anem a treba-
llar amb més ganes, expliquem els 
millors acudits, ens prenem més bé 
els problemes que se’ns plantegen, 
seduïm millor a les nostres parelles i, 
evidentment, fem els tuits més diver-
tits. D’altra banda, els estudis encara 
no han trobat els motius pels quals 
els igualadins gaudim d’aquesta feli-
citat, però preguntant pel carrer, en 
especial a iaies enteses en el tema, es 
podria deure a gaudir d’un cel ple de 
globus aerostàtics, un festival de tea-
tre infantil i juvenil punter al país, o 
unes botigues de moda fantàstiques, 
ja siguin permanents o popaps. O, 
qui sap, potser tot va començar un 
dia amb un núvol taronja…”

Humans de l’Anoia        @humansanoia

Instants de La Veu             @veuanoia

#7 Vicenç Bacardit / Comercial intrèpid i Somiador tuitaire

El meu gos és infinitament més persona que 
#Zoido1O Infinitament més.

FOTO: Cesc Sales
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El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Alba Vergés ha estat esco-
llida Secretària Quarta de 
la Mesa del Parlament de 
Catalunya. 

La marca de supermercats 
de proximitat Bon Preu 
Esclat ultima els tràmits 
per obrir un hipermercat a 
Igualada.

Agents dels Mossos d’Esqua-
dra de l’Àrea Regional de Re-
cursos Operatius del Bages 
van detenir un home i dues 
dones com a presumptes au-
tors d’un delicte d’estafa. 

La @micod_cat col·labora amb l’espectacle AÜC 
que es farà aquest cap de setmana al @teatreauro-
ra https://www.teatreaurora.cat/ca/programacio/
view/752 … Una peça que visibilitza les violències 
sexuals i les denuncia. #violènciasexual #violencia-
masclista

Alba Vergés, @albavergesbosch, serà 
Secretària de la Mesa del Parlament de 
Catalunya
#politica



MANEL MACIÀ  
Dir. de l’empresa:

JOAN REGORDOSA

Talentia Gestió, 
consultoria de RRHH

Dir. de l’empresa:
 J. REGORDOSA, 

Gestió de Recursos Humans  

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada
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   Avui parlem amb Manel Macià  i Joan 
Regordosa referent a com està el mercat 
laboral i la formació a la nostra comarca. 
Ells fan selecció de personal per a empre-
ses i coneixen bé el mercat de l’oferta i la 
demanda.

Per què les empreses, tant si són PIMES o 
grans, han de confiar en una empresa que 
fa selecció de personal externa?

Joan Regordosa: Comptar amb un professi-
onal sempre ha d’aportar un valor afegit. El 
fet que nosaltres ens dediquem a fer aquest 
tipus de tasca ens aporta un coneixement 
del mercat de treball gran. També tenim 
una base de contactes, de candidatures que 
les empreses potser no tenen. Les consulto-
res com nosaltres presentem diferents can-
didats. 

Manel Macià: corroborant amb el Joan tam-
bé vull fer esment que els professionals com 
nosaltres han de donar suport a aquestes 
PIMES i grans empreses perquè, com que 
coneixem les empreses, podem saber quina 
persona pot ser la més adient per al lloc de 
treball que busquen. Els aportem una ga-
rantia. Les persones són un món tancat. Si 
no passen unes proves i unes entrevistes per 
molt que un empresari es cregui que pot co-
nèixer algú a títol personal de vegades en 
el món laboral no és així. Segons com sigui 
una persona, en una empresa et pot cau-
sar un problema molt gran en l’ambient de 
treball i tracte entre companys, deixant de 
banda el cost que et pot suposar. 

Què aconsellaríeu als nois/noies que aca-
ben FP o una carrera abans d’incorpo-
rar-se al món laboral? Quins consells els 
donaríeu?

Manel Macià: El primer consell que els do-
naria és que es facin un bon perfil de linke-
din i comencin a fer contactes amb possibles 
empreses que els pugui interessar. Moltes 
empreses busquen “juniors”, gent que acaba 
els estudis i d’altres empreses, gent jove per 
poder-la acabar de formar. Cada dia més el 
món on line s’utilitza per buscar gent, fun-
ciona per paraules claus. 

Això de fer un linkedin o de donar pistes 
per donar-se a conèixer per introduir-se 
en el món laboral no ho ensenyen a les 
escoles o universitats, oi? Creieu que hi 
hauria de ser? 

Manel Macià: No s’ensenya i sí, seria molt 
important,  potser no com a assignatura 
però sí a mode de xerrada o taller. 

Joan Regordosa: Seria molt important per-
què moltes vegades quan un acaba d’estu-
diar surt amb molts dubtes, moltes insegu-
retats i un bon consell d’uns especialistes 

com nosaltres els aniria bé. Al cap i a la fi 
és fer un CV. Les primeres feines que fas a 
vegades et condicionaran en un futur o et 
poden ajudar a prosperar. A mida que passin 
els anys, i s’acumuli bagatge  professional les 
feines on un ha treballat faran que es pugui 
anar millorant o modulant en funció de les 
necessitats que un pugui tenir (salari, proxi-
mitat...)

Què valoren més les empreses, les aptituds 
o les actituds?

Joan Regordosa: es valoren les dues coses, 
tant les actituds com les aptituds. A part del 
CV que un pugui tenir (quan fas una en-
trevista de feina  nosaltres és on les podem 
veure), també hi ha el condicionant salarial. 
Avui dia la falta de compromís de la gent és 
un reflex de la societat. Et trobes gent de tota 
mena. Hi ha gent jove que ve a les entrevistes 
amb el pla “què m’ofereixes” i no amb l’acti-
tud de “vull oferir seduir”.

Manel Macià: per mi les aptituds són molt 
importants, les habilitats que es deien abans. 
Tenim un problema molt gros actualment. 
Als perfils júniors els falten actituds, com-
petències. S’hauria de treballar des de l’esco-
la i des de casa les actituds personals. Hi ha 
molta gent informal. Les actituds, de vega-
des, poden ser el diferencial entre candidats 
d’igual formació o CV. 

Quines competències es demanen més a les 
empreses? 

Manel Macià: Compromís (és de doble di-
recció, l’empresa n’ha de tenir i, per supo-
sat, el treballador), polivalència, capacitat 
d’aprenentatge (ho demanen molt), iniciati-
va, adaptabilitat, flexibilitat... creativitat en 
alguns llocs de treball... vaja els empresaris 
no volen un “pica tecles”. Com que les plan-
tilles avui dia són tan reduïdes els empresaris 
volen que poca gent faci molt. 

Joan Regordosa: Busquen gent adaptable, 
de tracte fàcil, que generin bon ambient, so-
bretot que siguin bona gent. Gent que sigui 
positiva. 

Creieu que la formació que s’ofereix a 
l’Anoia s’ajusta a les necessitats de les em-
preses que tenim?

Joan Regordosa: Hi ha alguns casos que 
sí, i d’altres que no...  segons el sector. Per 
exemple, històricament aquí s’ha tingut la 
formació d’enginyeria tècnica química que 
amb tota la indústria de la pell anava molt 
bé, però això amb altres sectors no es pot dir 
que sigui així, per exemple el món informà-
tic i de tecnològic és un sector que va mancat  
tot i que sé que des de la UEA, TIC Anoia 
estan fent molta feina i esforços, sabem que 
s’està intentant portar formació de grau en 
informàtica. Ara mateix, per segons quins 
perfils d’aquest sector he de buscar gent de 
fora. També tenim un problema molt gros i 
que no vindrà de nou: el transport.

Manel Macià: Estic d’acord amb el Joan i a 
més a més afegiria que al Milà i Fontanals 

Formació i mercat laboral a l’Anoia

per Pia Prat i Jorba

Ara mateix  per segons 
quins perfils d’aquest 

sector he de buscar gent 
de fora. També tenim un 
problema molt gros i que 

no vindrà de nou, 
el transport.

“Als perfils júniors els 
falten actituds, 
competències. 

S’hauria de treballar 
des de l’escola i sobretot 

des de casa.  
Hi ha molta gent infor-
mal, gent que ni es pre-
senta a les entrevistes!”
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(ja no dic la universitat), que hauria de ser 
el generador de gent preparada, li falten 
formacions. En tenen de molt bones com 
és el desenvolupament web però falta una 
formació amb bona maquinària i equipa-
ments en el sector metaŀlúrgic, en robòtica 
(Manresa ens dona mil voltes). En packa-
ging i formació de tèxtil també anem molt 
fluixos. Has de buscar gent de fora perquè 
aquí no n’hi ha.

Qué faríeu perquè l’Anoia deixés de ser de 
les comarques de Catalunya amb més atur?

Joan Regordosa: Important unir formaci-
ons  amb les empreses de la zona. Les em-
preses haurien de ser actives i fer força i fer 
un lobby de pressió del que es necessita, ja 
no només de gent amb formació de cicles 
superiors sinó de cursos més senzills, de 
formació mitja o continuada.

Manel Macià: Hi ha molta gent que desco-
neix que es fan cursos al SOC, crec que no es 
mouen prou per fer-ne més ressò. Per reduir 
les llistes d’atur hi ha perfils mitjans d’elec-
tricistes, cambrers, instal·ladors de gas... 
que si se’ls donés la formació adient i que 
no haguessin de marxar a fora a fer-la cosa 
que per ells els suposa una gran despesa ( la 
veritat, si estàs a l’atur t’has de mirar amb les 
despeses). Hi ha gent que amb una forma-
ció de 600 o 800 hores subvencionades pels 
SOC que a l’Anoia ens passen per davant i 
molta gent les desconeixen. 

Com s’hauria de comunicar perquè la gent 
sabés dels cursos que es fan? 

Aquestes formacions més tècniques, que si 
surts dels graus i dels cicles formatius que la 
gent és clar que els coneix i ho sap, quan te’n 
vas a formació ocupacional i cursos a la gent 
els costa saber què s’està fent a la comarca. 
I és una llàstima. La gent hauria de tenir a 
mà quines opcions tenen per formar-se. La 
formació és necessària per avançar, evoluci-
onar i madurar, i en el món en què estem, 
com més formació millor. 

Quines són les professions que demanen 
més a la nostra comarca ara mateix? 

Joan Regordosa: Parlant de la demanda que 
ens arriba a nosaltres al despatx. Si mires el 
país i el món en general (global) del que està 
passant, cada vegada s’exporta més, les em-
preses d’aquí cada vegada venen més a fora... 
Crec que aquí, a la zona d’Igualada i comar-
ca, que és una zona que pels motius que si-

s’hagi d’apuntar a extraescolars perquè amb 
el que ensenyen a l’escola no és suficient. Si 
fas números, uns pares que apuntin el seu 
fill a aprendre a una acadèmia fora de l’es-
cola posem pel cas dels 7 o 8 anys fins els 15 
es poden arribar a gastar uns 6000€... Amb 
l’idioma que ensenyen les escoles quan sur-
ten tenen un nivell d’anglès fluix que en una 
empresa no vas en lloc. En una empresa et 
demanen de First en amunt, no el títol en sí 
-que a vegades també- sinó el nivell. 

Cada vegada es demanen més títol.... el ni-
vell C de català per a segons quins llocs, el 
First a l’entrar a la universitat... 
Joan Regordosa: Sí, ara ja estem canviant. 

Sobretot ara es veu que la gent jove, quan 
acaben del grau universitari, ja surten amb 
un nivell exigit d’anglès. A la nostra època 
no passava. 

Manel Macià: El que es demana molt aquí, 
són perfils tecnològics i exports, i els co-
mercials ja és un clàssic... tothom demana 
comercials. Tothom vol vendre molt.
És una raça que costa molt de trobar perquè 
ser un bon venedor va amb l’ADN.

Quan es fan jornades o xerrades de for-
mació aquí a l’Anoia, com és el Prepara’t 
o altres, a vosaltres us fan participar coma 
cluster entesos de la zona?

Manel Macià i Joan Regordosa: La resposta 
és que no. 

Sorprenent!  Sent  vosaltres de la comar-
ca que no participeu i es porti portin gent 
que no és d’aquí. Sembla que els de fora 
sempre ho facin millor o en sàpiguen més 
quan és ben bé al contrari.

Manel Macià: S’ha de confiar més en els de 
casa que ho vivim i patim que no en els de 
fora que venen de visita, fan la xerrada sen-
se conèixer la zona i cobren. Nosaltres, que 
som d’aquí, que vivim el dia a dia i sabem les 
mancances i les oportunitats de la zona po-
dríem fer el mateix i sense cobrar, pensant 
en millorar... 

Què milloraríeu de la comarca?

Joan Regordosa: Els transports. El que no 

guin, els idiomes no eren un factor molt de-
senvolupat, costa molt trobar gent -sobretot 
de la nostra quinta- que parli idiomes. Ara 
es demana moltíssim saber-ne parlar. A gai-
rebé tots els perfils demanen idioma.

O sigui... el consell que els donaríeu als jo-
ves seria: apreneu idiomes! 

Joan Regordosa: I tant! Per mi és dels pun-
tals més importants a destacar.

Manel Macià: Totalment d’acord amb el 
Joan. Això de no saber-ne ve d’una deficièn-
cia al nostre sistema educatiu. El que no pot 
ser és que perquè un nen parli bé un idioma 

“Jovent, apreneu idiomes”

s’entén és que no puguis anar fàcilment 
d’Igualada a Manresa, d’Igualada a Vila-
franca, d’Igualada a Barcelona amb trans-
port públic. No només per millorar l’atur i 
perquè la gent pugui desplaçar-se per anar 
a treballar fora d’aquí sinó també per portar 
empreses i gent de fora a treballar aquí que 
ara no volen venir per la manca de trans-
port públic.

Manel Macià: necessitem un transport direc-
te per anar a Barcelona. Tenir un tren directe 
seria fantàstic. Amb mitja hora ens podríem 
plantar a Barcelona... ara tardem una hora i 
vint minuts! 
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ANOIA / LA VEU 

“Anoia, terra de castells 
- la comarca medieval”, 
és el nou document que 

ha editat el Consell Comar-
cal, que recull un dels majors 
atractius de la comarca, les 
torres i castells. 
La guia presenta una selec-
ció de les fortificacions que 
es poden trobar al territo-
ri anoienc, les ubica en un 
mapa, en fa una breu des-
cripció i detalla les visites 
que s’hi poden fer; visita 
guiada, visita exterior i lliu-
re, visita exterior i concerta-
da. Es podrà trobar als punts 
d’informació turística de la 
comarca, al Consell Comar-
cal de l’Anoia i als diferents 
ajuntaments. Se n’han editat 
4000 en català i anglès i 2000 
en francès i castellà.
El nou editable es comple-
menta amb l’aplicació mòbil 
de l’ “Anoia terra de castells” 
on mitjançant tres rutes es 
pot conèixer la història i els 
personatges que han habitat 
en aquestes construccions 

Anoia Turisme edita una nova guia que recull tota la 
informació de l’Anoia, terra de castells, la comarca medieval 

El Consell Comarcal 
amb la col·laboració 
de la Diputació de 

Barcelona editen un 
pràctic desplegable amb 
informació de les torres 
i castells de la comarca 

històriques apassionants que 
abunden al territori.
La comarca de l’Anoia és 
rica en patrimoni, en cul-
tura, en natura... ara bé, les 
torres i els castells ocupen 
un lloc destacat, per aquest 
motiu l’ens comarcal va cre-
ar el projecte i marca “Anoia, 
terra de castells”,  per poder 
agrupar aquestes construc-
cions com a vehicle de pro-
moció del territori i de viatge 
en la recerca històrica, a més 
de poder-los fer servir com 
un identificador singular del 
paisatge de la comarca.

Castells mil·lenaris de 
l’època de la conquesta
Bona part d’aquestes torres i 

castells daten d’entre mitjans 
del segle X i mitjans del segle 
XI. En aquells moments els 
comtes de Barcelona, Oso-
na-Manresa i Berga-Cerda-
nya van ocupar i repoblar el 
territori, desplaçant els antics 
possessors musulmans.
Quan la zona va deixar va de 
ser primera línia de fronte-
ra, els castells van passar a 
ser el centre administratiu 
dels nous senyorius feudals. 
Entre d’altres, van destacar 
famílies com els Claramunt, 
Montbui, Tous o Òdena.
A partir del segle XIV, la fa-
mília dels Cardona es va fer 
amb els principals senyorius 
de la comarca, de manera que 
les torres i castells van passar 
a ser el lloc de residència dels 
seus administradors.
Amb el pas dels segles i l’aug-
ment del pes de les ciutats, 
els antics centres de poder 
es van anar abandonant, o 
bé van ser reconvertits en 
masos o cases.  Actualment, 
tots ells són una magnífica 
targeta de presentació per a 
la comarca de l’Anoia.

S. M. MIRALLES / LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha lliurat a l’Ajunta-
ment de Santa Maria de 

Miralles el document d’apro-
vació inicial de la Modifica-
ció puntual del text refós de 
les normes subsidiàries en sòl 
no urbanitzable. Amb aquest 
document, el consistori com-
pleta l’acció reguladora sobre 
el sòl no urbanitzable del mu-
nicipi iniciada amb la redac-
ció del Pla especial de masies.
Aquesta modificació de les 
normes que regulen què es 
pot fer i com en el sòl no 

urbanitzable del municipi 
té una triple finalitat. D’una 
banda, actualitzar i revisar 
les condicions d’edificació, 
parcel·les i entorn del Mas 
Retou, situació excepcional 
d’un àmbit edificat en sòl no 
urbanitzable l’origen del qual, 
és la parcel·lació d’una única 
finca on es va permetre l’edi-
ficació d’habitatges unifami-
liars aïllats i on actualment es 
concentra una quarta part de 
la població del municipi.
D’altra, el document abor-
da la necessitat de modifi-
car algunes determinacions 
normatives en un munici-

pi eminentment rural, en el 
que l’agricultura és el sector 
econòmic més important. El  
principal paràmetre a modi-
ficar és l’alçada de les cons-
truccions auxiliars referides 
a activitats agrícoles i rama-
deres per tal d’adaptar-les 
als actuals requeriments de 
la pagesia pel que fa a la ma-
quinària i l’emmagatzematge 
agrícola i ramader.
Finalment, aquesta modifica-
ció puntual presenta l’opor-
tunitat de revisar l’actual 
normativa urbanística, ac-
tualitzant les referències a la 
legislació vigent.

Modificació de la normativa urbanística en sòl 
no urbanitzable de Santa Maria de Miralles

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’església de Santa Maria 
va acollir, el dissabte 
13 de gener al vespre, 

el concert de Reis de la Coral 
La Lira. Aquesta audició va 
encetar els actes de celebració 
del centenari del naixement 
d’aquesta formació vocal po-
blatana, que inclouran diver-
ses propostes que es portaran 
a terme al llarg de l’any.
Davant d’un bon nombre de 
públic, la coral va presentar 
la seva nova directora, la po-
blatana Marta Carceller. Fins 
aleshores la persona que diri-
gia els cantaires era Joan Mas, 
que va estar al capdavant du-
rant força anys. En aquesta 
audició la formació vocal va 
estar acompanyada al piano 
per la poblatana Marta Tor-
res.
El repertori que va oferir la 
coral va ser molt divers: can-
çó de bressol, popular belga; 

recull de nadales (Santa Nit, 
El Noi de la Mare i Fum, fum, 
fum); Hallelujah de Leonard 
Cohen; Cançó de bres per 
a una princesa negra, de G. 
Janer Manila; Good News, 
espiritual; Vestida de nit, de 
Sílvia Pérez Cruz, i Verde 
mar de navegar, de Capiba. 
Aquest concert, que va comp-
tar amb el suport de l’Ajunta-

El concert de Reis enceta la celebració 
del centenari de la Coral La Lira

ment, va tancar l’agenda d’ac-
tes nadalencs de la Pobla de 
Claramunt.
Entre les propostes per cele-
brar el centenari de l’entitat és 
previst fer una exposició, un 
aplec de cantaires al Castell 
de Claramunt, una arrossada 
popular, concerts als barris 
del poble, una cantata o la 
publicació d’un opuscle

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Sala Municipal d’Ex-
posicions de la Pobla 
de Claramunt acull, 

des del diumenge 14 de ge-
ner i fins al 28 d’aquest ma-
teix mes, una col·lecció de 
fotografies de la fauna local. 
L’autora de les imatges és la 
poblatana Mireia P. Martos. 
La mostra la va inaugurar 
l’alcalde, Santi Broch.
L’exposició porta per tí-
tol “Fotografies: treball de 

camp espècies en l’hàbitat 
de la Pobla”. És una mostra 
curiosa i molt interessant. Es 
recullen gairebé una tren-
tena d’instantànies, d’una 
gran qualitat fotogràfica, de 
diferents animals, com l’es-
quirol, el ratolí de bosc, la 
papallona reina, l’ànec coll 
verd, el pit-roig o el rossi-
nyol bord. El visitant, a més 
de contemplar les imatges, 
es pot entretenir llegint les 
fitxes que les acompanyen 
i en què s’inclouen diverses 

Descobrir la fauna de la Pobla a través 
de l’objectiu de la càmera

característiques o dades de 
l’animal, com el nom en llatí, 
el lloc on es pot trobar, què 
menja o d’on és originari.
Cal destacar l’important tre-
ball de camp que ha realit-
zat l’autora de la mostra per 
fotografiar tots els membres 
de la fauna que es recullen. 
L’exposició l’organitza la 
regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament. L’horari de 
visites és de dimarts a dis-
sabte, de 2/4 de 6 de la tar-
da a 2/4 de 8 del vespre. 

CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’Ajuntament de Cas-
tellolí, i La Tribu, us 
convida a la xerrada 

“Hem deixat els llibres. I ara 
què? Interpretar la realitat a 
través dels projectes.”, el prò-
xim divendres 19 de gener a 
les 19:30 h a La Cooperativa 
de Castellolí.
Una xerrada de la mà de l’As-
sociació de Mestres Rosa Sen-
sat, que ens donarà a conèixer 

les nombroses propostes que 
es poden fer sense llibres de 
text a l’escola: treball per pro-
jectes i investigacions, inici-
atives d’experimentació i ta-
llers, entre d’altres.
Plegats, reflexionarem sobre 
com s’organitza l’escola, en 
coherència amb el projecte 
pedagògic: una escola oberta 
al món que l’envolta, que en-
gresca els infants amb projec-
tes que els fan pensar, desco-
brir i créixer. Us hi esperem!

Cicle de xerrades 
d’educació a Castellolí

ÒDENA / LA VEU 

L’Escola de pares i mares 
d’Òdena ha organitzat 
per dijous 25 de gener a 

les 19h al Teatre Unió Agríco-
la una activitat per a treballar 
l’assetjament escolar a través 
d’un teatre fòrum amb la re-
presentació de l’obra És cosa 
de nens! a càrrec de teatre 
Pa’tothom (entitat especialit-
zada en teatre de l’oprimit).
L’objectiu de la trobada és 
treballar amb la comunitat 
educativa l’assetjament esco-
lar i la corresponsabilitat en 
l’educació dels fills/es. Serà 

un espai per debatre i cercar 
solucions i alternatives a situ-
acions diverses, per millorar 
les relacions entre professio-
nals i famílies i potenciar la 
corresponsabilitat educativa.
Sota frases com “els nens són 
molt cruels” o “són coses de 
nens”, els adults no són cons-
cients que hi ha molt de pa-
timent, tant per part dels 
agressors com dels agredits. 
Com detectar aquest proble-
ma? Com abordar-lo?
L’activitat és gratuïta i s’ofe-
reix també servei de monito-
ratge per a nens i nenes men-
tre duri l’activitat.

Teatre per a pares a 
Òdena per a treballar 
l’assetjament escolar
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La regidoria de Promo-
ció Econòmica ha fet 
una valoració molt po-

sitiva de la Fira del Camí Ral 
d’aquest diumenge. La vinte-
na edició de la fira ha tornat a 
ser molt reeixida i ha aplegat 
milers de visitants que un any 
més, han plantat cara al fred 
per gaudir d’aquest gran mer-
cat medieval, l’acte central de 
celebració de la Festa Major 
d’Hivern de Sant Hilari de 
Vilanova del Camí. 
Milers de persones van pas-
sejar per una lluïda Fira del 
Camí Ral que va retornar els 
carrers vilanovins, si més no 
amb l’ambientació i amb la 
mostra d’antics oficis, a una 
altra època. El Primer Tinent 
d’alcalde de Promoció Eco-
nòmica, Francisco Palacios 
estima que unes 10.000 per-
sones van poder fer cap a la 
fira al llarg de tot el dia. 
Tot i que els aspectes mete-
orològics són imprevisibles 
per a l’organització d’un es-
deveniment com aquest, el 
regidor celebra que la pluja 
es quedés només en una ame-
naça i que finalment la fira 
es pogués muntar tal i com 
estava prevista, sense que es 
veiessin afectats els actes pro-
gramats. “I és que són moltes 
les hores de feina i l’esforç que 

implica un acte com aquest”, 
reconeix Palacios, qui ha tin-
gut paraules d’agraïment per 
a tot l’equip humà que ha tre-
ballat per fer realitat aquest 
certamen, des de diferents 
departaments municipals, i 
també amb la implicació del 
comerç i els artesans locals.
“En aquesta edició de la 
Fira hem tingut l’oportuni-
tat d’aprendre una mica més 
d’història sobre Vilanova del 
Camí”, afirma el regidor. Ja fa 
temps que hauríem de saber 
que la Fira deu el seu nom al 
camí que comunicava Barce-
lona amb Lleida, a la baixa 
edat Mitjana: el camí reial 

o ral. Però segons assenyala 
Palacios, “s’ha de reforçar en-
cara més el coneixement de 
la història i aquesta fira pot 
ser un bon escenari per fer-
ho”. Aquest any, per exemple, 
s’ha optat per la documenta-
ció històrica amb fulletons 
que s’han lliurat en mà als 
visitants. Així hem pogut 
descobrir algunes curiosi-
tats del segle XV, com ara la 
possible funció hospitalària 
d’una capella dedicada a Sant 
Hilari, prop d’on s’originà la 
vila nova o també l’èxit de la 
domus o casa fortificada de 
Vilanova (coneguda com el 
“castell”) per la seva localit-

La Fira del Camí Ral omple de visitants Vilanova 
del Camí amb una ambientació de l’edat mitjana

zació geogràfica, a costat del 
riu, al peu del camí reial i a 
prop d’una vila-mercat com 
la d’Igualada, així com també, 
per la presència dels molins 
de l’abadia i una adequada 
política dels senyors del ter-
me de Claramunt.  
Segons Palacios, la regidoria 
volia fer d’aquesta fira, “molt 
més que una “Fira de para-
des” com en diuen alguns 
veïns i potenciar la vessant 
històrica”. També han servit 
a aquest objectiu les recreaci-
ons històriques i lúdiques per 
a tota la família.
Pel que fa a la participació 
dels comerciants, Palaci-

os creu que el fet de ser una 
fira que rep molts visitants, 
suposa una gran oportunitat 
per donar-se s conèixer. En 
aquest sentit, creu que cal 
continuar potenciant encara 
més la presència del comerç 
vilanoví en la mostra. 
La Fira del Camí Ral ha tin-
gut un cost aproximat de 
6.000 euros, segons explicava 
aquest matí el regidor a Ràdio 
Nova, tot i que matisava “que 
cal tenir en compte també al-
tres despeses afegides, com 
les hores de feina de la briga-
da i l’equip tècnic en conjunt 
que la fan possible”. Tot i així 
afirma que el certamen es me-
reix el cost i l’esforç dedicat, 
perquè suposa una projecció 
important per al municipi i 
un acte del qual gaudeixen un 
gran nombre de veïns.
El regidor reconeix que qual-
sevol esdeveniment d’aques-
tes característiques sempre 
pot ser millorable i que enca-
ra hi ha espai per a possibles 
innovacions en aquest cer-
tamen, a banda de reforçar 
els aspectes de coneixement 
històric. Ens avançava, per 
exemple, la possibilitat d’am-
pliar els actes lúdics infantils 
i també la idea de recrear 
una taverna o un espai gas-
tronòmic amb la participació 
dels restauradors locals, en 
edicions futures.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Més de 650 persones 
van viure en directe 
la 32a edició de la 

Pujada als Dipòsits. El temps, 
plujós fins la matinada de diu-
menge, va voler donar treva 
a l’organització i els partici-
pants, fidels a la cita anual, no 
es van voler perdre l’esdeveni-
ment.
Més de 400 persones van pu-
jar caminant des de la plaça 
Extremadura. Uns  85, varen 
ser més matiners i s’afegiren 
a la proposta del canvi de se-
nyera de la Colla Excursionis-
ta. I finalment, al punt de les 
10h del matí, 150 atletes s’en-
grescaren a fer-la de manera 
competitiva. Una prova atlèti-
ca curta però dura, tal i com 
s’havia anunciat, pel pendent 

pronunciat que la caracteritza.

Joan Rosich i Yvette Camus 
van ser els guanyadors abso-
luts de la prova atlètica
Joan Rosich de la UEC Anoia 
fou el guanyador de la cursa 
atlètica. Va completar el re-
corregut en tan sols 13’ 25” 
rebaixant la seva pròpia mar-
ca de l’edició 2017 en més de 
mig minut (31”). El Joan, de 
35 anys, ha guanyat la prova 
en 5 de les darreres 6 edicions 
i ja s’ha convertit en un incon-
dicional de la Pujada d’aquesta 
dècada.
El segon lloc l’aconseguí Oriol 
Marimón del CAI amb 13’ 51” 
i el 3r fou Riduan Boulbaijem 
amb 14’ 10”. 
En l’apartat femení la guanya-
dora fou Yvette Camus  de 
Montaqua amb 17’ 22” segui-

da de Carlota Diaz-Guerra del 
CERRR amb 18’ 27” i Martina 
Solà també del CERR que atu-
rà el crono a 18’ 36”.
Cal destacar que hi hagué pre-
mis per categories i també per 
al més gran i el més jove que 
en aquesta edició van recaure 

en Dolors Pujabet i Anna Sal-
vador, respectivament.
Cap a les 11 h del matí es pro-
cedí a l’entrega de trofeus. Hi 
foren presents el regidor d’Ur-
banisme, Juan M. Cividanes, 
la regidora de Cultura, Imma 
González i el regidor d’Obres i 

La 32a Pujada als Dipòsits esdevé una nova festa esportiva 
i popular amb 650 participants 

Serveis, Manuel Ocaña. Cami-
lo Grados, regidor d’Esports, 
excusà la seva absència per 
motius laborals.
Els premiats reberen un porró 
en forma de trofeu i als gua-
nyadors absoluts també se’ls 
obsequià amb un lot de pa de 
pagès i llonganissa de la Fira.
Cap a quarts de dotze, l’acte 
es donava per finalitzat i bona 
part dels participants se’n tor-
naren a peu cap al municipi 
per participar de la Fira del 
Camí Ral.
L’acte, organitzat per Esports, 
comptà amb la col·laboració 
del CAI, de la Colla Excursi-
onista de Vilanova del Camí 
i amb el suport de Diputació 
de Barcelona, Super Mas i tot 
un extens equip de voluntaris 
a qui es va fer arribar de nou, 
l’agraïment per la seva tasca
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui va celebrar 
durant el passat cap 
de setmana el gruix 

d’activitats de la Festa Major 
d’Hivern, celebrada en honor 
al patró Sant Maure. 
Les propostes culturals van 
començar divendres passat al 
matí, amb un espectacle infan-
til per als escolars de Montbui 
a càrrec del veterà artista Mar-
cel Gros. Més de 250 infants 
van gaudir amb el recital d’un 
dels pallassos més coneguts i 
populars de l’escenari català, en 
un acte celebrat a la Sala Audi-
tori de Mont-Àgora.
Divendres al vespre l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu del Nucli 
Antic va ser escenari de la tra-
dicional Festa de la Botifarra, 
amb el tradicional sopar i el 
posterior campionat de la Bo-
tifarra (joc de cartes). 
I el CCC La Vinícola va tancar 
la jornada amb la celebració 
de la 15ª Nit de Monòlegs, on 
va sobresortir com és habitual 
l’humor sempre elèctric i in-
solent de Miguel Àngel Marín, 
un autèntic clàssic de l’art del 
monòleg.
Dissabte a a la tarda, a la Plaça 
Catalunya del Nucli Antic, i en 
el marc de l’activitat “Tornem 
la figuera a la plaça” es va or-
ganitzar un concurs de pintura 
ràpida infantil, amb diferents 
premis per als participants. 
També dissabte, però ja al ves-
pre, es va organitzar a l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu del Nucli 
Antic el tradicional Sopar de 
Sant Maure, que va incloure 
una classe oberta de “swing” i 
una actuació en directe amb el 
grup “Hop’s Trio”.
El diumenge 14 de gener a par-

tir de les 11 del matí, l’església 
de Sant Maure va acollir la tra-
dicional Missa de Sant Maure, 
que enguany va ser ben espe-
cial, amb l’inici de la comme-
moració del 50è aniversari de 
la parròquia de Sant Maure. La 
cerimònia va incloure la tradi-
cional ofrena del Ciri Votiu i va 
estar amenitzada per les can-
çons de cerimònia a càrrec de 
la coral montbuienca Si Fa Sol.  
Una de les activitats més es-
perades d’aquesta Festa Major 
d’Hivern va ser l’espectacle 
de màgia “Abracadabra”, amb 
l’il·lusionista Jammes Garibo. 
Durant més d’una hora d’actu-
ació prop de 200 persones van 
presenciar a la Sala Auditori de 
Mont-Àgora els diferents nú-
meros d’il·lusionisme que van 
fer les delícies dels espectadors, 
majoritàriament públic famili-
ar. Cal destacar que en alguns 
dels trucs l’artista va requerir la 
col·laboració del públic, el qual 
va gaudir de valent amb el seu 
repertori.
Durant tota la matinal de diu-
menge la Junta Local de l’As-
sociació Espanyola Contra 
el Càncer (AECC) de Mont-
bui va posar una paradeta a 
Mont-Àgora per recollir fons 
en la lluita contra la malaltia.
També diumenge al migdia 
es va poder veure la mostra  
”Exposició de tovalloles per la 
comunió dels malalts” i tot se-
guit va tenir lloc una cercavila 
del Grup de Drac i Diables de 
Montbui, amb sortida a l’esglé-
sia de Santa Margarida i arri-
bada a l’Ateneu, on es va fer el 
tradicional vermut.
Diumenge a la tarda es va or-
ganitzar un Campionat Feme-
ní de Dòmino i una activitat 
infantil amb xocolatada per als 

més menuts, tot plegat al ma-
teix Ateneu Cultural i Recrea-
tiu.  
Dilluns es va commemorar la 
festivitat de Sant Maure amb 
una missa solemne a les 12 del 
migdia a la parròquia de Santa 
Margarida del Nucli Antic. La 
cerimònia va comptar amb la 
participació de mossens ruan-
desos i en ella també es va re-
novar l’ofrena del “ciri votiu” al 
nucli històric montbuienc. I a 
continuació  l’Ateneu Cultural i 
Recreatiu va acollir el tradicio-
nal Vermut de Sant Maure..
També dilluns, però a par-
tir de les quatre de la tarda, la 
Sala Auditori de Mont-Àgo-
ra va acollir la projecció de la 
pel·lícula “La vida es bella”, en 
el marc d’una tarda de cinema 

MONTBUI / LA VEU 

El proper dissabte 3 de 
febrer la Biblioteca 
Mont-Àgora organitza-

rà l’activitat “Experiències des 
de l’art per viure en família”, una 
activitat creativa que fomenta 
les relacions col·laboratives i 
familiars. L’activitat, gratuïta, 
està especialment adreçada per 
al públic familiar, amb nens 
i nenes a partir de 4 anys, i es 
farà entre les 12.00 i les 13.30 
hores. Per participar-hi en l’ac-
tivitat cal inscripció prèvia. Les 
places són limitades.
L’activitat “Experiències des 
de l’art per viure en família” 
es durà a terme amb la col·la-
boració d’”Experimentem 
amb l’Art”. Un dels objectius 
de l’activitat és aconseguir que 
els participants experimentin 
noves possibilitats expressives i  
de transformació dels materi-
als, descobrint noves maneres 
de dibuixar i interaccionant 
amb l’espai. També es poten-
ciarà el joc, el treball en grup, 
l’expressió lliure de l’infant i la 
relació amb la resta de famílies.
Aquesta és la tercera activitat 
promoguda per la Biblioteca 
Mont-Àgora en el marc del 
projecte BiblioLab, una aposta 
de la Diputació de Barcelona 
per a una evolució en el model 
de les biblioteques públiiques 
que posa l’accent en l’accés al 
coneixement a través de l’ex-
perimentació i les metodolo-
gies innovadores i creatives 
en un entorn de col·laboració 
obert a la ciutadania. Els altres 
dos tallers que es van realitzar 
anteriorment van ser el “Taller 
de microedicions” i l’activitat 
“Dibuixem amb confeti”.

Continua el 
projecte Bibliolab a 
la Biblioteca Mont-
Àgora

Montbui va celebrar el gruix d’activitats de la 
Festa Major d’hivern en honor a Sant Maure

que finalitzarà amb un obsequi 
per a les persones majors de 65 
anys i que viuen soles del mu-
nicipi. Prop de 300 persones 
van ser presents en aquesta ac-
tivitat.

Aquest dissabte, “L’hora del 
conte” per cloure la Festa Ma-
jor d’Hivern
Les activitats de la Festa Major 
d’Hivern montbuienca fina-
litzaran aquest dissabte 20 de 
gener amb una sessió especial 
de “L’hora del Conte” a la Bi-
blioteca Mont-Àgora. Es podrà 
gaudir amb l’explicació “Con-
tes i emocions”, a càrrec de “La 
Tribu juganera”. Activitat es-
pecialmente adreçada als més 
menuts, i que començarà a les 
12 del migdia.

Taller mecànic de la zona necessita:

CAP DE TALLER
OFICIAL 1ª MECÀNIC

AUX. ADMINISTRATIU/VA

  Es requereix:
  - Titulació o�cial corresponent 
  - Carnet de conduir B
  - Experiència laboral més de 3 anys

  S'ofereix:
  - Contracte estable, jornada sencera
  - Salari segons conveni
  - Incorporació a empresa consolidada

Es garanteix con�dencialitat durant tot el procés de selecció

Interessats enviar CV detallat al correu 
tallermecanic@yahoo.com



24  |  COMARCA Divendres, 19 de gener de 2018

MONTBUI / LA VEU 

Divendres passat 
va tenir lloc a la 
sala de petit for-

mat Mont-Àgora l’acte de 
presentació del nou centre 
logístic d’aliments per a la 
comarca de l’Anoia, que es 
troba ubicat a Montbui, sota 
gestió de l’entitat Artesanas 
de Corazón.
L’acte va comptar amb la 
presència del masquefí Xa-
vier Boquete, president de 
l’ens impulsor del projecte, el 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia. No hi van faltar diferents 
alcaldes de municipis ano-
iencs, encapçalats per l’amfi-
trió, el montbuienc Teo Ro-
mero. També hi van assistir 
destacades personalitats en 
representació de Banc dels 
Aliments (el seu director 
Lluís Fatjó), representació de 
Fundació La Caixa i personal 
tècnic i de gestió dels dife-
rents centres de repartiment 
d’aliments de la comarca. 
L’acte va ser coordinat per 
l’entitat montbuienca “Ar-
tesanas de Corazón”, que 
s’encarregarà de la gestió 
del nou magatzem logístic. 
El seu president, Salvador 
Morodo, va ser l’encarregat 
de presentar i conduir la 
sessió, “una presentació del 
projecte, però en cap cas una 
inauguració”, en paraules del 

mateix Morodo. El president 
d’Artesanas de Corazón va 
recordar que “el magatzem 
logístic es mantindrà i fun-
cionarà d’acord a un conveni 
de col·laboració a cinc ban-
des entre el Banc dels Ali-
ments, el Consell Comarcal 
de l’Anoia, la Fundació La 
Caixa, la Diputació de Bar-
celona i l’entitat Artesanas de 
Corazón”. També hi estaran 
adherits els municipis ano-
iencs que així ho desitgin. 
Com va explicar Salvador 
Morodo, “ara mateix tenim 
18 ajuntaments adherits ja 
al nostre projecte, 10 que ho 
faran en els propers dies i 4 
que s’ho estan pensant”. L’ob-
jectiu és que a partir del mes 
de febrer pugui ser plena-
ment operatiu el Magatzem 

Mont-Àgora va acollir la presentació del magatzem 
logístic d’aliments de l’Anoia, ubicat a Montbui

Logístic d’Aliments de l’Ano-
ia. Segons Salvador Morodo, 
el magatzem està ara mateix 
al 60 per cent”. El responsa-
ble d’”Artesanas de Corazón” 
va agrair també el suport de 
Fundació La Caixa, “gràcies 
a la qual disposem d’una fur-
goneta, bàsica per a aquest 
projecte”. Des del magatzem 
logístic es farà la gestió i dis-
tribució dels aliments rebuts, 
sempre amb criteris d’aprofi-
tament màxim dels produc-
tes (tant de producte fresc 
com sec) i de repartiment 
arreu del territori. 
L’Alcalde montbuienc Teo 
Romero va donar la ben-
vinguda als assistents i va 
agrair la tasca de totes les 
institucions i persones que 
fan possible aquest projecte 

de magatzem logístic d’ali-
ments per a l’Anoia. Romero 
va lloar la destacada tasca de 
l’entitat montbuienca “Artesa-
nas de Corazón”, una associ-
ació “que des del voluntariat 
s’ha anat guanyant un lloc 
molt important en la societat 
civil montbuienca”. Romero 
va valorar com a positiu un 
projecte que “permetrà opti-
mitzar recursos a les diferents 
administracions i que és del 
tot beneficiós per al territo-
ri”. Cal dir que l’Ajuntament 
de Montbui ha col·laborat 
amb aquest projecte assumint 
també les despeses de rotu-
lació de la furgoneta i el nou 
magatzem logístic.
Xavier Boquete en represen-
tació del Consell Comarcal 
de l’Anoia, ens que ha impul-

sat el projecte, va remarcar 
que “el Consell és una eina al 
servei dels municipis. Sumem 
per poder fer arribar a tots els 
municipis. Des del Consell 
hem cregut en aquesta pro-
posta, que arribarà als ciuta-
dans a través dels respectius 
serveis socials”.
Des de la Fundació Banc 
l’Aliments, Lluís Fatjó va as-
senyalar que “lluitem contra 
el malbaratament alimenta-
ri i a la vegada donem una 
ajuda bàsica molt important 
a aquells col·lectius que ho 
necessiten. El Banc treballa 
en xarxa i tenim clar que 
podem ser més eficaços a 
partir de la descentralitza-
ció. Felicito a la comarca de 
l’Anoia, que ha estat capaç 
d’organitzar-se.  Amb aquest 
magatzem regulador estal-
viem despeses de transport, 
millorem l’eficiència, i po-
drem arribar a més perso-
nes, de més municipis”.
La trobada, que va comptar 
amb una cinquantena d’as-
sistents, va finalitzar amb 
diferents preguntes i inter-
vencions dels assistents.
En acabar, aquells que ho 
van desitjar van poder 
desplaçar-se fins el ma-
gatzem logístic, que està 
ubicat en una nau de la 
Ronda Anoia, molt a prop 
de l’accés a Montbui pel 
pont de Vista Alegre.

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Aprofitant els actes 
posposats de la pas-
sada Festa Major de 

novembre, amb motiu de 
l’empresonament de part del 
govern de la Generalitat per 
part de l’estat espanyol, i pro-
gramant-ne algun de nou, 
enguany commemorem la 
ja desapareguda Festa Major 
d’hivern en honor al nostre 
segon patró, Sant Sebastià, 
i proposem una sèrie d’ac-
tes atractius i per a tothom, 
que comencen el vespre de 
divendres i s’allarguen fins 
diumenge al vespre, amb un 
correfoc de la ma dels dia-
bles del Mal Llamp d’Iguala-
da, una competició de bitlles 
de Tous i Federades dissabte 
al matí, concert i ball de Fes-

ta Major a la tarda, cinema al 
Casal de Tous, teatre familiar 
a la Casa del teatre Nu diu-
menge amb la companyia 
de titelles Pea Grean Boat, i 
Country a la tarda a l’Ateneu. 
La festa de Sant Sebastià és 
una vella reivindicació d’al-
guns touencs, i des de l’Ajun-
tament pensa que, sense 
treure mèrit o protagonisme 
a la Festa Major de novem-
bre, ni a la d’estiu, s’escau 
de celebrar una sèrie d’ac-
tes que poden tenir lloc al 
voltant del dia 20 de gener, 
esponjant així una atapeïda 
agenda de Sant Martí, i re-
cuperant aquesta tradició, 
ben touenca.

Programa d’actes
Divendres
- a les 9 del vespre des de la 

plaça de l’Ajuntament
Correfoc amb els diables 
Mal-Llamp.

Dissabte
- a les 11 del matí a la plaça 
de l’Ajuntament
Torneig de bitlles  de 
Tous i tradicionals (regla-
mentàries)
- a partir de les 6 de la tarda, 
doble sessió de cinema amb 

la projecció de Maudie, el co-
lor de la vida i Dunkerque.
- a les 7 de la tarda a l’Ateneu
Concert a càrrec de l’Or-
questra Parfils
- al vespre, a l’Ateneu
Ball de Festa Major a càrrec 
de l’Orquestra Parfils.

Diumenge
- a les 11 del matí a l’església
Missa en honor de Sant Sebastià.

Per Sant Sebastià, Festa Major d’hivern a Sant Martí de Tous

- a les 12 del migdia a la Casa 
del Teatre Nu
Tous en Família, titelles per 
a grans i petits amb Pea Gre-
an Boat.
- a les 6 de la tarda a l’Ateneu
Country
- a partir de les 6 de la tarda, 
doble sessió de cinema amb 
la projecció de Wonder Whe-
el i La vida y nada más.
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MASQUEFA / LA VEU 

L’empresa logística Car-
reras, un dels princi-
pals operadors logístics 

d’alimentació, ha inserit a di-
vuit persones en situació de 
vulnerabilitat provinents de 
l’Anoia Sud. Aquestes perso-
nes han estat formades i se-
leccionades a través del Ser-
vei d’Inserció Especialitzat 
d’Àuria Grup, Punt Formatiu 
Incorpora i Agència Col·lo-
cació.
Carreras, que disposa de més 
de 69.000 metres quadrats 
de superfície a Masquefa, se 
suma a la contractació soci-
alment responsable i preveu 
futures col·laboracions a curt 
termini.
Actualment el grup genera 
ocupació per a més de 1.200 
treballadors i disposa d’una 
estructura organitzativa ar-
reu del territori de l’Estat es-
panyol i europeu.
Aquesta inserció s’assoleix 
amb un èxit del 100% en in-

corporar-se a l’empresa totes 
les persones que van dur a 
terme la formació, i ha estat 
possible gràcies a la col·la-
boració de l’Ajuntament de 
Masquefa.

Nous cursos formatius de 
neteja en l’àmbit sanitari i 
de tècniques tèxtils
D’altra banda, Àuria prepara 
noves formacions previstes 
per aquest primer semestre 
de l’any adreçades a persones 
en situació d’atur. La primera 
formació, que començarà el 
proper 12 de febrer i acabarà 
el 20 d’abril, serà sobre tècni-
ques tèxtils de repassar i ata-
car teixits, que es realitza en 
col·laboració de Tex 51, una 
de les principals empreses 
igualadines de fabricació de 
peces de punt. El proper 24 
de gener a les 10h del matí es 
durà a terme la sessió infor-
mativa.
La segona formació, sobre 
serveis de neteja especí-
fics en l’àmbit sociosanita-

El grup logístic Carreras insereix a la seva plantilla 
18 persones formades pel Servei d’Inserció 
Especialitzat d’Àuria Grup

ri, s’iniciarà el proper 22 de 
febrer fins al 25 de maig. 
Una formació que s’organit-
za amb col·laboració amb 
el Consorci Sociosanitari 
d’Igualada. La sessió infor-
mativa d’aquest curs serà l’1 
de febrer a les 10h.
Les sessions informatives es 
realitzaran a la sala d’actes de 

la Fundació Àuria (Avinguda
Andorra, 28) i les preins-
cripcions es poden registrar 
a través del web www.auria-
grup.cat
Aquestes dues formacions 
han de servir perquè, tant 
l’empresa Tex 51 com el 
Consorci Sanitari, puguin 
contractar almenys un 50% 

de les persones formades. 
És una iniciativa que aposta 
per promocionar la inserció 
laboral des de la responsabi-
litat empresarial, posant en 
valor la realitat del territori 
i la generació d’oportunitats 
per a col·lectius amb més di-
ficultats per reinserir-se al 
mercat laboral.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El Punt Jove dels Hosta-
lets de Pierola amplia els 
seus espais i augmenta 

els serveis a la comunitat juve-
nil hostaletenca. Vine a desco-
brir-ho aquest divendres, 19 de 
gener. 
Aquest gener el Punt Jove ar-
renca amb força! Divendres 
donarem el tret de sortida 
amb unes portes obertes per-
què conegueu els diferents es-
pais, les activitats i la filosofia 
d’aquest servei municipal, des-
tinat a cobrir part de les neces-
sitats dels joves del municipi.
El divendres 19 de gener, a par-
tir de les 18.00 hores, el Punt 
Jove obre les portes per a que 

visualitzeu, consulteu, tasteu i 
observeu tot allò que hi podreu 
trobar: assessorament juvenil, 
aula d’estudi, espais de jocs i 
reunions, cuina per a tallers i 
cursos, zona de lectura i mol-
tes, moltíssimes activitats… 
Decoració, torneigs de PS4, ta-
llers de cuina, de rap, de fundes 
de mòbil, tardes de jocs tant di-
vertits com l’Scape room!
Les portes obertes comencen 
aquest divendres 19 de gener a 
les 18.00 on podreu escollir qui 
s’emporta el primer, el segon 
i el tercer premi del concurs 
d’Instagram.
A partir del 19 de gener po-
dreu gaudir del Punt Jove totes 
les tardes de dilluns a diven-
dres de 16.00 a 20.00! 

Un gener ple d’activitat
El Punt Jove inicia una nova 
etapa amb molta més activitat i 
serveis. El programa previst pel 
gener és el següent:
Totes les activitats es realitza-
ran al Punt Jove:
• Dilluns, 22: Decorem el Punt 
Jove! Taller col·lectiu per per-
sonalitzar, entre tots, el nou 
Punt Jove. 16.00h.
• Dimarts, 23: Torneig de FIFA. 
18.30h
• Dimecres, 22: Taller de cui-
na. Elabora i decora cupcakes 
i muffins. 19.00h.
• Divendres, 26: Scape Room al 
Punt Jove. 17.00h
• Dissabte, 27: Taller de graffiti. 
10.30h

Portes obertes al nou Punt Jove dels 
Hostalets de Pierola

PIERA / LA VEU 

El servei d’autobús urbà de Pi-
era circularà més hores els dis-
sabtes a la tarda i també oferirà 
servei els diumenges i els dies 
festius
Amb l’objectiu de seguir millo-
rant el transport públic al mu-
nicipi, des del dia 6 de gener, 
s’han ampliat els horaris del 
bus urbà. A partir d’ara, circu-
larà més hores els dissabtes a 
la tarda i també oferirà servei 
els diumenges i els dies festius. 
Des de la seva posada en funci-
onament el setembre de 2008, 
el bus urbà comunica els 19 
nuclis de població del munici-
pi i també connecta amb altres 
mitjans de transport com els 

FGC i les Rodalies de Catalu-
nya. 
Actualment, els usuaris del 
servei disposen d’un total d’11 
línies els dies laborables i de 7 
línies els dissabtes, els diumen-
ges i els dies festius. Totes elles 
són intercanviables entre si 
amb un sol bitllet integrat dins 
el sistema tarifari de l’ATM.

S’amplien els horaris del 
bus urbà a Piera

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

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix



26  |  COMARCA Divendres, 19 de gener de 2018
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El pròxim dissabte 10 
de febrer se celebra el 
Carnaval 2018 i la ce-

lebració ja comença a prendre 
forma a la vila. Per això, l’Ajun-
tament de Piera ha fet públi-
ques les bases del Concurs de 
carrosses 2018. Enguany, la 
carrossa guanyadora s’endurà 
500 euros de premi, la segona 
classificada, 300 euros i, final-
ment, la carrossa en tercera 
posició, 100 euros. Així mateix, 
totes les carrosses participants 
degudament inscrites al regis-
tre rebran 50 euros.
Per participar en el concurs, cal 
ser una entitat inscrita al Regis-
tre d’Entitats Municipals o bé 
un grup de persones que com-
pleixin els requisits i que hagin 
fet la inscripció prèviament. 
Com a norma central, es consi-
derarà una carrossa el conjunt 
d’una plataforma decorada 
d’un mínim de 2,5 metres de 
llarg per 1,5 metres d’amplada, 
sense comptar la tracció. Tam-
bé caldrà disposar d’un vehicle 
motoritzat amb elements de-

coratius propis i d’un mínim 
de 10 persones disfressades en 
relació amb la temàtica de la 
carrossa. Així mateix, es prohi-
birà l’ús de material pirotècnic, 
així com objectes amb flama o 
torxes.
Totes les persones interessa-
des a participar en el concurs 
de carrosses poden inscriure’s 
fins al dimecres 7 de febrer 
al registre de l’Ajuntament. 
Aquest any, el nombre de car-
rosses que poden participar en 
el concurs s’ha limitat a 17. Per 

Bases del Concurs de carrosses del 
Carnaval de Piera

això, un cop assolit el nombre 
total de participants, la resta de 
carrosses no podran optar als 
premis, però sí participar en la 
passejada pels carrers de la vila 
situant-se al final de la rua.
Per a més informació, podeu 
consultar el web  www.vila-
depiera.cat/carnaval2018  o 
bé contactar amb el Servei 
de Cultura de l’Ajuntament 
de Piera, al carrer la Plaça 
16 1r pis, al telèfon 93 778 
82 00 o per correu electrò-
nic a cultura@ajpiera.cat.

LA LLACUNA / LA VEU 

Durant un total de qua-
tre jornades, els més 
petits han pogut gau-

dir d’activitats molt diverses 
proposades per la regidoria 
de cultura i benestar social de 
l’Ajuntament de la Llacuna al 
Saló de la Infància que va tenir 
lloc del 27 al 30 de desembre.
Els infants s’han divertit i han 
aprés amb les diferents activi-
tats tan lúdiques com formati-
ves que hi havia programades. 
S’hi podien trobar diferents ac-
tivitats a l’interior i exterior del 
recinte com: arcs i fletxes, bici-
cletes, patinets, inflables, ... i es 
podia participar del diferents 
tallers programats de manua-
litats, màgia, fang… entre al-
tres. Part d’aquest material ha 
estat cedit per la Diputació de 
Barcelona.

Enguany, el Saló ha tingut un 
gran èxit d’acceptació i es que 
l’oferta d’activitats ha estat molt 
variada i per a totes les edats. 
L’afluència de públic al Saló 
de la Infància ha estat im-
portant sobretot a les tardes 
coincidint amb la programa-
ció dels tallers.
La regidora Rosa Busquet es 
congratula de la bona partici-
pació que ha tingut el salo al 
municipi que pretén oferir un 
espai de lleure i educatiu du-
rant les festes de Nadal als nens 
i nenes de la Llacuna. A més, 
vol agrair la col·laboració de 
les entitats com el CRABA, el 
Centre Rural d’Activitats de la 
Baixa Anoia, format a partir de 
la xarxa del CRUC Coordina-
dora Rural de Catalunya, que 
va realitzar un taller i altres col-
laboradors que hi han partici-
pat de manera voluntària.

Molt bona participació 
al Saló de la Infància

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Totes les llars de Vallbo-
na han d’haver rebut 
aquest inici de mes de 

gener el calendari que edita 
anul·lament l’Ajuntament de 
forma gratuïta.
Enguany, la temàtica escollida 
han estat les barraques de pedra 
seca un element molt identifi-
catiu del territori i un home-
natge a tots els vallbonencs que 
durant molts anys van treballar 
a la vinya, posant en valor ele-
ments tradicionals com les bar-
raques de pedra seca.
El municipi, compta amb un 
bon nombre de barraques o ca-
banyes de pedra seca construï-
des entre els segles XVIII i XIX. 
La utilitat d’aquestes barraques 

era deguda a que en aquell 
temps, el pagès sortia a treba-
llar el camp de bon matí i no 
tornava fins el vespre, i aques-
tes construccions li servien per 
guardar els estris de treballar el 

Vallbona edita un calendari amb 
imatges de les barraques de pedra seca 

camp, el menjar, el beure i per 
poder aixoplugar-se de la pluja.
La tècnica consisteix en anar 
sobreposant les pedres horit-
zontalment sense polir, apla-
nades, ben aparellades entre si 
i amb un lleuger pendent. La 
filada superior es decanta cap a 
l’interior, tot formant anelles de 
pedra de radi decreixent fins a 
la cúpula, que es tanca amb una 
o diverses lloses. A vegades, a 
sobre també s’hi posa una capa 
de terra i argila i fins i tot fixa-
dors vegetals, com els lliris.
Aquest mes de gener s’ha re-
partit a totes les llars. En el cas 
de no haver-lo rebut, a l’Ajunta-
ment es pot trobar el calendari, 
que es lliura de forma gratuïta 
a qui el sol·liciti, fins a esgotar 
existències.

MASQUEFA / LA VEU 

La Diputació de Barcelona ha 
realitzat l’estudi de reurbanitza-
ció del carrer Major de Masque-
fa, entre la placeta de l’Església 
i els voltants de l’ajuntament. 
L’objectiu d’aquest estudi és for-
mular una proposició en dues 
fases, per tal de pacificar el car-
rer Major, el principal carrer 
comercial i social de la població 
i, per tant, el de major activitat 
i més ocupat pels vianants. La 
solució proposada es basa en la 

creació d’una plataforma única 
de convivència entre vianants i 
vehicles, on la prioritat serà dels 
primers i els segons tindran un 
pas ajustat i clarament delimita-
des les possibilitats d’aparcar i 
l’horari de càrrega i descàrrega.
El paviment de la plataforma 
única proposada es pauta trans-
versalment amb altres peces i 
reixes transversals de recollida 
d’aigües. A les dues bandes es 
van ordenant l’arbrat, els bancs, 
els fanals, les papereres i altres 
elements de mobiliari.

Estudi de reurbanització del 
carrer Major de Masquefa

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

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

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

www.loop-disseny.com

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01
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CAPELLADES / LA VEU 

L’aprovació del pressu-
post per aquest 2018 ha 
estat el punt més desta-

cat de la sessió ordinària del 
Ple de l’Ajuntament que s’ha fet 
aquest mes de gener.
Prèviament el ple va aprovar 
les actes pendents i es va donar 
compte dels diferents decrets 
d’alcaldia. Per unanimitat els 
4 grups van aprovar la moció 
d’adhesió al manifest de Som 
Escola en suport al model edu-
catiu actual i en defensa de les 
darreres agressions. També per 
unanimitat es va aprovar ac-
ceptar la renúncia de l’entitat 
Fes-te Jove KP a la subvenció 
concedida.
L’Alcalde, Aleix Auber, es va 
encarregar de presentar a la 
corporació els punts més des-
tacats del pressupost, que tin-
drà un valor total de poc més 
de 5 milions d’euros. Auber va 
repassar els diferents capítols 
del pressupost destacant que 
la idea és “consolidar els ser-
veis que hem creat en aquesta 
legislatura, especialment a les 
àrees de serveis socials, cultura 
o joventut. En el capítol 6 des-
taquem 3 inversions per sobre 
les altres: Cultura, amb La Lli-
ga com a principal exponent, 
l’Abric Romaní i la Piscina Bla-

va. Però també altres interven-
cions menors, però no menys 
importants, en temes de mi-
llores  de les instal·lacions, 
accessibilitat i infraestructu-
ra. Només subratllar que es 
compleixen les normes pres-
supostàries i que continuem 
baixant el deute”.
Seguidament va intervenir el 
regidor d’Hisenda, Jaume Solé, 
qui va remarcar que “estem 
aprovant el pressupost al gener, 
gairebé quan toca. Això no ha-
via passat des de fa moltíssims 
anys i és en la direcció que hem 
d’anar perquè això després fa-
cilita moltíssim el treball de 
l’administració. Aquesta és la 
línia d’eficiència que hem co-
mençat i que ha de marcar la 
tònica del nostre treball”.
Acabada l’exposició es va do-
nar veu als diferents grups mu-
nicipals. Va començar el cap de 

l’oposició, el representant del 
PdeCAT Marcel·lí Martorell, 
qui va fer una glossa dels punts 
positius del pressupost –amb 
millores tècniques, aprovació 
al gener, reducció del deute i 
increment d’algunes partides 
en qüestions socials, entre d’al-
tres-, però també una crítica 
dels punts negatius, destacant 
que “no s’assoleixen riscos ni 
es prenen decisions difícils”. En 
el seu torn el número ú d’ERC, 
Àngel Soteras, li va contestar a 
Martorell que “no comparteixo 
aquesta visió però segurament 
deu ser perquè no ens hem sa-
but explicar. El criteri que hem 
seguit per fer aquest pressupost 
és no incloure inversions que 
depenen de subvencions que 
no tenim totalment confirma-
des. Això vol dir que al llarg 
de l’any haurem de fer diverses 
modificacions, però no que no 

El Ple de Capellades aprova el pressupost per a 
l’exercici d’aquest any 2018

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies ja es pot 
gaudir del nou espai 
que s’ha creat al costat 

de la Font Cuitora específica-
ment per als gossos.
Tal i com destaca el regidor 
d’Urbanisme, Sergi Pérez, “la 
voluntat de l’equip de govern és 
afavorir que hi hagi una bona 
convivència entre els animals 
i les persones. Per això, d’una 
banda hem creat una normativa 
que regula la tinença d’animals 
i de l’altra, hem condicionat 
aquest espai d’esbarjo per als 
animals”.
En el camí que puja cap al ce-
mentiri s’ha tancat un terreny 
d’uns 657 metres quadrats i s’ha 
arreglat amb papereres –per di-
positar-hi a dins els excrements 
dels animals-, font per beure 
aigua, focus per il·luminar –es-
tarà obert fins a mitja nit-, un 
banc per seure els propieta-
ris, un tancat de pedra i 127 
metres lineals de tanca per 

delimitar l’espai.
A finals de l’any 2016 es va apro-
var una ordenança per regular 
la tinença d’animals. En aquest 
marc, es va instal·lar senyals in-
dicatius pels carrers de la vila 
amb alguns dels aspectes més 
rellevants de l’ordenança i es va 
fer una campanya informativa. 
Paral·lelament la Policia Local 
va explicar als usuaris aques-
ta nova normativa, d’obligat 
compliment i amb sanció per 
a qui no la segueixi.

L’Espai gossos funciona a ple rendiment

vulguem fer els projectes”. El 
darrer a intervenir va ser Aa-
ron Alcázar del PSC, qui va 
exposar que el seu grup “farem 
un acte de confiança esperant 
que enguany sí que s’apliquin 
les propostes nostres, que a 
l’anterior exercici no es van ar-
ribar a executar malgrat estar 
presents”.
La votació es va resoldre amb 
els vots positius de VdC-CUP 
i ERC, l’abstenció del PSC i el 
vot contrari del PdeCAT, “no 
com una esmena a la totalitat 
sinó per l’orientació”, segons va 
especificar Martorell.
La sessió va acabar amb els 
habituals precs i preguntes 
on el PdeCAT i el PSC va fer 
arribar diverses qüestions 
referents a l’enllumenat o als 
nous elements reductors de 
velocitat que s’acaben d’ins-
tal·lar a diferents vials.

Algunes de les qüestions que es 
recullen en aquesta ordenança 
són que és obligació del pro-
pietari mantenir-lo en bones 
condicions higiénicosanitàri-
es. L’animal ha d’estar censat 
a l’Ajuntament de Capellades, 
identificat amb un microxip 
homologat, vacunat i amb car-
tilla sanitària. A la via pública, el 
gos ha d’anar sempre lligat amb 
collar i queda prohibida la pre-
sència d’animals domèstics en 
els sorrals dels parcs infantils.

L’ordenança especifica les san-
cions econòmiques, com per 
exemple, no recollir els excre-
ments dels animals a la via pú-
blica i embrutar les façanes amb 
els seus orins està tipificat com 
una infracció greu i tindrà una 
multa de 250 € .
En aquest sentit cal recordar 
que la Policia Local té capaci-
tat sancionadora, sobretot en 
matèria de benestar i salut dels 
animals. Ara, amb l’obertura 
d’aquest espai es vetllarà especi-
alment que les persones no dei-
xin córrer els gossos lliurement. 
En aquest nou espai els gossos 
podran córrer i jugar sense cor-
retja. Els propietaris hauran de 
recollir el seus excrements i ti-
rar-los a les paperers que s’hi ha 
habilitat.
Des de la regidoria d’Ur-
banisme, afirma el regidor 
Sergi Pérez, “s’espera que els 
propietaris d’animals es facin 
seu aquest nou espai i així 
s’eviti la proliferació d’excre-
ments a la via pública”. 

CAPELLADES / LA VEU 

El Voluntariat per la llengua 
consisteix a crear parelles lin-
güístiques formades per un 
voluntari que parla català de 
manera habitual i un apre-
nent que ja en té coneixe-
ments, però que vol guanyar 
més confiança i fluïdesa. 
Pot fer de voluntari qualsevol 
persona major d’edat que par-
li el català habitualment. No 
es demana cap titulació, no-
més cal que es disposi d’una 
hora a la setmana per conver-
sar en català amb la persona 
assignada, per tal que aquesta 
pugui practicar-lo d’una ma-
nera distesa tot parlant de te-
mes quotidians. 
El mínim compromís que es 
demana és una participació 
de 10 hores: 1 hora a la set-
mana, durant 10 setmanes.
Tant si vols deixar-te anar a 
parlar en català com si vols 
ajudar a algú a fer-ho, ins-
criu-te en línia a través del 
portal www.vxl.cat, o bé pre-
sencialment a la Biblioteca El 
Safareig de Capellades. Tam-
bé es pot fer per telèfon al 93 
804 88 99 o 93 872 17 07.

Capellades impulsa 
les parelles 
lingüístiques

CAPELLADES / LA VEU 

Tal com s’especifica a l’Art.7.1 
del Reglament d’utilització de 
la Piscina municipal de Ca-
pellades, aprovat pel Ple mu-
nicipal el dia 26 de juliol de 
2017, per a la utilització de les 
casetes-vestidor es realitzarà 
un procediment d’adjudicació 
per als usuaris que així ho vul-
guin mitjançant un sorteig que 
determinarà quins usuaris en 
podran fer ús per a la següent 
temporada.
Aquest sorteig es portarà a ter-
me el dia 9 de febrer de 2018, 
a les 14 h a la sala d’actes de la 
Biblioteca el Safareig i l’assis-
tència és oberta a tothom. 
Amb aquesta finalitat, del 7 
d’agost al 28 de setembre de 
2017 es va obrir el període per 
apuntar-se al sorteig i podeu 
consultar en document adjunt 
la relació de sol·licituds adme-
ses i no admeses per a la parti-
cipació al procés d’adjudicació.
Fins al dia 26 de gener de 
2018 es podran fer les al·le-
gacions oportunes.

Sorteig de les 
Casetes-vestidor de 
la Piscina Blava
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CALAF / LA VEU 

Un total de 542 perso-
nes de Calaf han votat 
en els segons Pressu-

postos Participatius que ha 
impulsat l’Ajuntament de Ca-
laf on s’hi havia presentat fins 
a 13 propostes. Això represen-
ta un 18,45% del cens electoral 
que inclou totes aquelles per-
sones empadronades i majors 
de 16 anys. 
En total, la partida que el 
consistori ha destinat per als 
Pressupostos Participatius del 
2018 és de 60.000 euros, motiu 
pel qual cap de les propostes 
podia superar els 12.000 euros 
de pressupost. D’acord amb 
els resultats i el pressupost de 
cada un, es podran executar 
els cinc primers projectes amb 
més punts que han estat:
- La millora de l’accés al camp 
de futbol - 3.591,11 euros
- La millora i compra de mate-
rial per a l’Escola Alta Segarra 
- 12.000 euros 
- La renovació de la il·lumi-
nació de la façana de la Unió 
Calafina - 12.000 euros
- Les millores al pati de La 
Boireta - 12.000 euros
- Les millores d’infraestruc-
tures al barri de La Pineda - 
11.9013 euros
A més, com que alguns dels 
projectes no arribaven al mà-
xim, també podrà veure la 

llum, tot i que en part, la cons-
trucció d’un rocòdrom interi-
or (fins a 8.495,88 euros), que 
ha quedat en sisena posició.
La majoria de les votacions 
s’han fet a través del portal 
on-line creat especialment per 
a aquestes votacions. En to-
tal 537 persones n’han fet ús, 
mentre que 5 han optat per 
emetre els seus vots presenci-
alment a l’edifici consistorial 
on s’havia habilitat una urna. 
L’any 2017, la participació va 
ser d’un 19,5%, enguany ha 
baixat un 1,05%, un total de 
23 persones menys.
La partida dels Pressupostos 
Participatius estava contem-
plada dins del Pressupost Mu-

nicipal per a 2018 de Calaf 
aprovat inicialment pel Ple del 
22 de novembre. Davant d’una 
al·legació presentada per un 
veí en el període d’exposició 
pública, ahir el Ple Extraor-
dinari havia de ratificar-lo. 
Finalment, però, el Pressupost 
no es va aprovar per 5 vots a 
favor de Junts per Calaf i 6 en 
contra per part de l’oposició 
formada per CiU i GiC-VV. 
Tot i això, Jordi Badia, al-
calde de Calaf, declara que 
des de l’equip de govern 
s’intentarà tirar endavant 
igualment totes les partides 
previstes dels Pressupostos 
Participatius a través de mo-
dificacions de pressupost.

Sis projectes finalistes dels pressupostos 
participatius de Calaf 2018

VECIANA / LA VEU 

Veciana es troba entre 
els cinc municipis ca-
talans que han rebut 

subvenció del Ministeri de 
Foment per la recuperació i 
posada en valor del patrimo-
ni històric amb càrrec als fons 
que es generen per a l’1,5% 
cultural.
Concretament ha rebut 
25.002 euros que serviran per 
tirar endavant el projecte de 
restauració i adequació a la 
visita del castell de Segur el 
qual es troba situat en el punt 
més alt del municipi a 806 
metres d’altitud.
Aquest edifici, reconstru-
ït el segle XV a mode de 
castell-palau, fou enderro-
cat l’any 1616 per ordre del 
virrei de Catalunya en ha-

Veciana entre els 5 municipis catalans que 
han rebut ajuda del 1,5% cultural

ver-se convertit en un cau 
de bandolers.
L’any 2015 l’Ajuntament de 
Veciana va iniciar el projec-
te de recuperació amb l’ajuda 
del Servei de Patrimoni Ar-
quitectònic Local de la Di-
putació de Barcelona qui va 
redactar el pla director per a 
la seva restauració.
Des d’aleshores i, gràcies al fi-

nançament de diverses admi-
nistracions com la Generali-
tat de Catalunya, la Diputació 
de Barcelona i el Ministeri 
de Foment per segona vega-
da, ha tirat endavant diverses 
fases de restauració que han 
deixat al descobert diversos 
elements que denoten la bona 
posició de que gaudia la famí-
lia Calders en el moment de 
la construcció del castell. Així 
actualment es poden contem-
plar les bases de dues torres 
circulars, dues de quadrades, 
pedres treballades, una escala 
gòtica i l’estança on es troba 
la boca d’un túnel subterrani, 
entre d’altres.
Amb aquesta nova fase és 
podrà deixar totalment re-
cuperat el recinte central, 
destinat a vivenda, i l’accés 
original al mateix.

CALAF / LA VEU 

L’únic ordre del punt del 
dia del Ple Extraordinari 
de Calaf del dilluns 15 de 

gener era “la desestimació de 
les al·legacions presentades al 
Pressupost 2018 i la seva apro-
vació definitiva”. En data de 22 
de novembre, el Ple havia acor-
dat l’aprovació inicial del pres-
supost amb 5 vots a favor de 
Junts per Calaf, 3 en contra de 
CiU i 1 en contra de GiC-VV – 
dos dels regidors d’aquest dar-
rer grup no van poder assistir 
al ple i no van votar -.
Durant el període d’exposició 
pública, un veí del municipi 
havia presentat una al·legació 
al pressupost on reclamava im-
pugnar-los pels següents mo-
tius: no recollir les necessitats 
socials de la població amb la 
quantitat necessària, subven-
cions públiques poc aclarides i 
haver estat aprovats amb el vot 
de qualitat de l’Alcalde.
Davant d’aquesta reclamació a 
la totalitat del pressupost, des 
de secretaria s’havia presentat 
un informe on proposava de-
sestimar-les ja que no s’ajusta-
ven als supòsits que preveu la 
llei. Finalment, també aclaria 
que no era cert que s’hagués 
aprovat inicialment amb el vot 
de qualitat de l’Alcalde, sinó 
per majoria simple com preveu 
la llei (5 vots a favor i 4 en con-
tra).
Jordi Badia, alcalde de Calaf, 
va defensar que el procedi-
ment d’atorgament de les sub-
vencions és el que marca el 
reglament que es va aprovar 
en aquest Ple i que les entitats 
presenten una memòria d’ac-
tivitats prèviament i una justi-
ficació després. Sobre els ajuts 
en matèria social, va explicar 
que aquests no són insufici-
ents ja que des del 2015 quan 
van entrar a l’equip de govern, 
s’executa entre el 75%-85% de 
la partida pressupostària. Això 
vol dir que es pressuposta més 
del que s’acaba gastant i que 
per tant, es cobreixen totes les 
necessitats socials que arriben 
a l’Ajuntament. Finalment, 
també va recordar que amb 
el seu mandat s’havien afegit 
noves partides per a temes de 
benestar social com les beques 
culturals i esportives.
El grup de CiU va expressar 
que els motius pels quals van 
votar en contra dels pressu-

postos en el seu moment, eren 
vàlids, i que per tant, el seu po-
sicionament en aquest sentit 
no havia variat. Joan Caballol, 
però, va manifestar que tal i 
com s’havia proposat el format 
del Ple, els vots i acords eren 
contradictoris ja que de votar a 
favor de desestimar les al·lega-
cions, votaven a favor del Pres-
supost. Per això, van proposar 
votar-ho separadament, tot i 
que finalment no es va fer així. 
D’altra banda, van manifestar 
sentir-se “pressionats” i “sota 
xantatge” pels mitjans de comu-
nicació municipals per aprovar 
els pressupostos, a causa d’una 
notícia que vinculava els Pres-
supostos Participatius amb el 
resultat del Ple. En aquest sen-
tit, van manifestar que com a 
oposició no se’ls pot fer respon-
sables de la imprudència d’ha-
ver convocat uns Pressupostos 
Participatius sense tenir les par-
tides pertinents aprovades. Tot i 
això, Caballol va afirmar que no 
es tanquen a possibles acords 
que permetin poder tirar enda-
vant projectes que suposin un 
benefici per la vila sempre que 
hi hagi una comissió de segui-
ment per cada un.
Des del GiC-VV, van qüestionar 
a l’equip de govern per no haver 
fet cap modificació del Pressu-
post després de les al·legacions 
presentades pel veí si ja intuïen 
que el seu grup i CiU hi tor-
narien a votar en contra i per 
això, els van acusar de preferir 
els pressupostos prorrogats. 
Josep Casulleras, va assegurar 
que des que es va fer l’aprova-
ció inicial del Pressupost han 
vist com s’afegien més raons 
per dir que aquest no està basat 
en la realitat, com per exemple 
que no hi consti cap partida 
per pagar el deute amb Aigües 
de Manresa.
En el torn de rèplica, l’Alcal-
de, va defensar que l’objectiu 
dels canals de comunicació de 
l’Ajuntament és la d’informar 
a la ciutadania i que evident-
ment, el resultat de l’aprova-
ció del Ple sí que va lligada als 
Pressupostos Participatius - tal 
i com es deia a la notícia - ja 
que afectarà a la partida d’in-
versions. Tot i això, va afirmar 
que de no aprovar-se definiti-
vament el Pressupost General 
del 2018, des de l’equip de go-
vern s’intentarà tirar-los enda-
vant igualment a través de les 
modificacions de pressupost.

Els partits de l’oposició 
tomben el Pressupost 
Municipal de 2018
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VECIANA / LA VEU 

El passat dimarts dia 5 
de gener, tal i com ve 
succeint des de fa més 

de trenta anys, els Reis Mags 
d’Orient varen arribar el mu-
nicipi de Veciana per tal de 
visitar als seus veïns i reno-
var-los la il·lusió per aquesta 
festa tant nostrada.
Enguany, i degut al gran 
nombre de llars que havien 
de recórrer, la comitiva reial 
va arribar puntualment a les 
cinc de la tarda al nucli de 
Veciana per fer les correspo-
nents visites i desplaçar-se 
després cap a la zona de Sant 
Pere del Vim. Més tard varen 

fer cap als nuclis i masies de 
Segur, Montfalcó el Gros i 
Santa Maria del Camí aca-
bant el recorregut ben entra-
da la nit. És admirable el gran 
esforç que fan Melcior, Gas-
par, Baltasar i els seus patges 
per arribar a totes les masies 
i estar una estona amb pares, 
fills i avis i portar-los cara-
mels, rialles i regals. A canvi 
ells s’enduen mirades plenes 
d’il·lusió de xics i grans.
Amb aquesta nit tant màgica 
es va posar punt i final als ac-
tes preparats per l’Ajuntament 
de Veciana per tal de celebrar 
les festes de Nadal al munici-
pi fent-ne una valoració d’allò 
més positiva.

Els Reis Mags d’Orient 
tanquen les festes de 
Nadal a Veciana

PUJALT / LA VEU 

Tal i com marca la tra-
dició el dia de Reis al 
migdia, van arribar 

el Reis d’Orient a Pujalt per 
fer l’entrega del regals a la 
quitxalla i per adorar el nen 
Jesús a l’Església, durant  la 
tarda es va poder gaudir d’un 
magnífic Concert de Reis 
que va anar a càrrec de Crits 
& Songs, un grup que s’uneix 
tant sols per a aquestes dates 
per compartir versions amb 

tons vius i les nadales més 
conegudes a ritme de rock, 
el conjunt està format per en 
Jaume Vizcarra a la guitarra 
acústica i veu, veus solistes 
Isidre Prat i enguany amb la 
col·laboració inestimable del 
Daniel Prat al teclat, en Santi 
Méndez a la guitarra elèctri-
ca i l’Elisenda Prat a les veus.
A punt d’acabar les festes les 
cançons alegres i trepidants 
van aportar al públic l’esperit 
nadalenc amb ritmes que 
transporten arreu del món.

Concert de Reis a Pujalt

CALAF / LA VEU 

Al llarg de tres dies la 
platea ha estat a ves-
sar, ens han vingut a 

veure 1350 persones d’arreu 
de Catalunya, un èxit rotund 
que ens incentiva continuar 
investigant per tal de poder 
oferir noves sorpreses i assolir 
nous reptes creatius.
La magnífica resposta rebuda 
per part de l’espectador, que 
no només ha gaudit amb el 
nostre espectacle també hi ha 
participat de forma activa cre-
ant complicitats i moments di-
fícils d’oblidar, esdevé un dels 
punts de partida d’Els Pasto-
rets infantils de Calaf de cara 
a l’any vinent.
Fa quatre anys Els Pastorets 
Infantils de Calaf van néixer 
tenint molt clara una intenció: 
fusionar innovació amb tra-
dició. Edició rere edició hem 
anat treballant en aquesta lí-
nia. Enguany i mitjançant l’ús 
de la tecnologia puntera hem 
aconseguit esborrar la fronte-
ra visual que separa l’escenari 
de la platea creant una estètica 
escènica global on tant l’adult 
com l’infant s’hi veu abocat 
d’ençà que s’obre el teló.
Mitjançant la introducció de 
quatre curtmetratges hem 
fusionat diferents registres 
i llenguatges dramàtics, l’ús 
de material fotogràfic i de ví-
deos ens ha servit per donar 
dinamisme i ritme a l’acció, 
així com expandir diversos 
aromes per tota la platea ens 
ha permès recrear l’atmosfera 
onírica que caracteritza el text 

que va escriure Folch i Torres.
Però la tecnologia puntera a 
la recerca de la innovació per 
si mateixa no tindria sentit 
sense la implicació i el rigo-
rós treball realitzat pels nos-
tres petits actors, que tot i ser 
amateurs demostren any rere 
any la seva grandesa interpre-
tativa. Les ganes, la il·lusió i 
la força amb les que afronten 
el seu paper, sigui quin sigui, 
traspassa qualsevol barrera es-
cènica fins al punt d’atrapar a 
l’espectador.
Tanmateix cal destacar la im-
portància de l’Escola Munici-
pal de Música de Calaf, al llarg 
de tot l’espectacle les cançons 
interpretades en directe per la 
coral formada per una vinte-
na de nens d’entre 4 a 6 anys, 
esdevenen un entranyable fil 
conductor escènic. Aconse-
guir que tot l’engranatge fluei-

xi ha estat gràcies a l’Eloi Fo-
noll, director d’Els Pastorets 
Infantils de Calaf, a l’adjunta 
de direcció Elna Sans i a un 
bon nombre de tècnics i col·la-
boradors que de manera total 
i absolutament desinteressada 
s’han involucrat de forma ac-
tiva i compromesa en el nostre 
projecte.
Els Pastorets Infantils de 
Calaf és el resultat d’un tre-
ball en equip unit per l’emo-
ció i les ganes de comunicar 
i crear diàleg entre les arrels 
culturals i la innovació. La 
suma de totes les mirades 
dels que fan possible aquest 
espectacle es veu reflectida 
al llarg de la representació 
moment àlgid on la cohesió 
grupal es fa evident. L’any 
vinent continuarem apor-
tant cultura, tradició i inno-
vació. Us hi esperem.

Gran èxits dels Pastorets infantils de 
Calaf amb 1350 espectadors

VECIANA / LA VEU 

El proper diumenge 21 
de gener podreu visitar el 
Centre d’Interpretació del 
Patrimoni Religiós de la 
Comarca de l’Anoia, ubicat 
a l’església de Santa Maria 
de Segur (Veciana). 
Així, sobre el paisatge de 
l’altiplà de Calaf, trobareu 
aquest espai des d’on po-
dreu fer un recorregut pel 
romànic, el gòtic i el barroc 
anoienc, una primera intro-
ducció al riquíssim patri-
moni anoienc.
El centre Art Ecclesia resta-

Art Ecclesia: descobreix el patrimoni 
religiós de l’Anoia

rà obert de 11:00 a 13:00 i a 
les 12:00 es durà a terme una 
visita guiada pel mateix. Po-

deu obtenir més informació 
trucant al 635 922 384 o bé a 
www.anoiapatrimoni.cat



Els igualadins, agraïnt la presència del públic igualadí a Lleida, dissabte passat.

El Lleida acaba amb el somni de la CERS

HOQUEI / LA VEU 

L a segona part va con-
demnar al conjunt igua-
ladí, que va perdre per 

1-3 davant el Girona, que va 
anotar els tres gols a la segona 
meitat. L’Igualada va competir 
i probablement es va merèi-
xer molt més que una derrota, 
però un immens Jaume Lla-
verola, igualadí i ex porter de 
l’Igualada, va frustrar gairebé 
totes les ocasions dels arlequi-
nats i va donar-li els tres punts 
a l’equip gironí.
Els primers minuts van ser in-
tensos, amb un Girona que va 
deixar clar que els xuts exte-
riors i les jugades individuals 
de Raul Pelicano serien la seva 
millor arma per jugar el matx. 
L’Igualada, una mica fred al 
principi, va recuperar el seu 
joc de manera progressiva en 
diversos trams del partit. Al 
conjunt arlequinat se li van 
veure grans combinacions en-
tre jugadors, totes perilloses, 
però com es va convertir en un 
habitual en tot el partit, Jaume 
Llaverola evitava el gol.

No va poder ser. L’Igualada 
va posar punt i final a la seva 
aventura a Europa aquesta 
temporada al sortir derro-
tat per 4 gols a 1 del Pavelló 
Onze de Setembre. Els arle-
quinats van lluitar, però van 
acabar pagant el desgast físic 
i la pressió afegida d’haver de 
remuntar l’eliminatòria amb 
el 2 a 0 davant d’un Lleida que 
es va mostrar superior i amb 
molt d’ofici. La grada, amb 
150 arlequinats, tampoc va 
deixar de creure-hi i van ani-
mar l’equip durant i després 
del partit.
El primer quart d’hora del 
partit va ser frenètic i amb 
una igualtat màxima. Podria 
haver estat clau, ja que l’Igua-
lada va disposar de les millors 
ocasions de gol, però no en 
va poder materialitzar cap. El 
Lleida també va avisar, con-
centrant la major part del seu 
joc ofensiu amb el davanter 
argentí Darío Giménez.
Passat l’equador de la primera 
meitat, el Lleida va disposar 
d’un penal a favor que va sig-
nificar un abans i un després 
pel partit. El llistat Giménez 
va transformar la pena màxi-
ma i va igualar l’eliminatòria 
(4-4). A l’Igualada li va cos-

OK Lliga

Jornada 16 
CH Caldes  3 · 1  Palafrugell
Igualada  1 · 3  Girona
CH Lloret  2 · 1  Vic
PAS Alcoy  6 · 3  Lleida
Reus  8 · 0  CP Voltregà
HC Liceo  4 · 2  Noia
FC Barcelona  10 · 1  AsturHockey
CE Arenys  0 · 5  Vendrell

Jornada 17
Vic -  Igualada
Lleida -  CH Lloret
CP Voltregà -  PAS Alcoy
Noia -  Reus
AsturHockey  -  HC Liceo
Palafrugell  -  FC Barcelona
Vendrell -  CH Caldes
Girona -  CE Arenys

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  HC Liceo 42 16 14 0 2 74 27 47
2  FC Barcelona 41 16 13 2 1 62 17 45
3  Reus 36 16 12 0 4 67 40 27
4  Noia 29 16 8 5 3 46 36 10
5  Girona 27 16 8 3 5 45 34 11
6  Igualada 26 16 8 2 6 41 31 10
7  Lleida 24 16 7 3 6 54 53 1
8  Vendrell 24 16 7 3 6 41 41 0
9  PAS Alcoy 23 16 7 2 7 45 46 -1
10  CH Caldes 22 16 6 4 6 38 39 -1
11  CP Voltregà 19 16 5 4 7 38 50 -12
12  CH Lloret 16 16 5 1 10 27 41 -14
13  Vic 13 16 3 4 9 30 47 -17
14  CE Arenys 10 16 3 1 12 23 55 -32
15  Palafrugell 8 16 2 2 12 29 51 -22
16  AsturHockey 5 16 1 2 13 34 86 -52
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tar tornar a posar-se dins del 
partit i els locals van sentir-se 
cada vegada més còmodes.
De fet, el Lleida va saber apro-
fitar el mal moment de l’Igua-
lada després del gol i Bruno 
Di Benedetto es va beneficiar 
d’un error defensiu per fer el 
segon, que posava al conjunt 
llistat per posar-se per davant 
a l’eliminatòria (5-4), resultat 
amb el qual es va arribar al 
descans.

El partit no canvia gaire a la 
segona part
A la represa, el partit no va 
canviar gaire. Un Igualada 
que, a pesar de lluitar-ho tot, 
no s’acabava de trobar davant 
d’un Lleida que defensava el 
resultat amb una defensa molt 
difícil de batre. Tot i això, va 
tornar a ser el conjunt d’Al-
bert Folguera qui va marcar 
de nou, amb un remat de Joan 
Cañellas, a pesar que era una 
pilota penjada on semblava di-
fícil arribar-hi.
El partit es posava cada vegada 
més complicat, però al minut 
33 els arlequinats es van posar 
dins del partit una altra vegada 
gràcies al penal que va trans-
formar Tety Vives després de 
que César Candanedo, i també 

Gerard Miquel de l’Igualada, 
veiessin una targeta blava. El 
3 a 1 va posar molt nerviós al 
Lleida, l’Igualada va creure-hi 
més que mai i de fet, 28 segons 
després, va disposar d’una falta 
directa per la desena falta del 
Lleida que hauria empatat l’eli-
minatòria, però Lluís Tomàs 
va aturar el xut de Tety Vives.
I del possible 3 a 2 es va arribar 
al 4 a 1 només dos minuts més 
tard, ja que al 36 de la segona, 
Bruno Di Benedetto aconse-
guia el seu segon gol i establia 
el que ja seria el resultat defi-
nitiu. L’Igualada va perseguir 
els gols que li faltaven o bé per 
forçar la pròrroga o per elimi-
nar el Lleida, però durant els 
últims deu minuts de partit, 
cada vegada es va evidenciar 
més la fatiga dels homes de 
Ferran López, que rodaven 
amb un home menys, ja que 
el tècnic no disposava de Ser-
gi Pla a causa del silenci del 
comitè de competició sobre 
la seva sanció. No només era 
la fatiga, sinó que els jugadors 
de l’Igualada veien com cada 
cop quedava menys temps per 
aconseguir la gesta i els nervis 
van aflorar.
El Lleida va defensar el resultat 
l’últim tram del partit, sense 

arriscar-se, i al minut 49 va 
tenir una falta directa, ja que 
Gerard Miquel va veure la se-
gona blava, però Elagi Deitg 
va aturar-la. Al final del par-
tit, el marcador assenyalava 
un 4 a 1, un 7 a 5 en el global 
de l’eliminatòria que deixa a 
l’Igualada fora de la Copa de 
la Cers.

López: “Ens ha faltat 
maduresa”
L’entrenador de l’Igualada, 
Ferran López, va admetre que 
“ens ha faltat maduresa i ens 
ha pesat haver d’aixecar l’eli-
minatòria. Hem tingut massa 
ànsia en alguna fase del par-
tit”. Tot i això, el de Sant Sa-
durní va dir que estava “molt 
orgullós” dels seus jugadors 
i que “s’ha d’aixecar el cap i 
continuar”. 
Lleida Llista: Lluís Tomàs, 
Joan Cañellas (1), Darío 
Giménez (1), Jordi Creus i 
César Candanedo – equip 
inicial – Andreu Tomàs, Ro-
berto Di Benedetto, Bruno Di 
Benedetto (2), Desi Mataix.
Igualada HC: Elagi Deitg, 
Oriol Vives, Tety Vives (1), 
Roger Bars i Met Molas – 
equip inicial – Gerard Miquel 
i Jordi Méndez.

L’IHC inicia la segona volta a l’OK Lliga amb derrota a casa

Al minut 12, Met Molas va des-
viar una pilota penjada a l’àrea 
per batre a Llaverola. L’1-0 va 
canviar força la perspectiva 
del partit per l’Igualada, que 
va trobar la recompensa a totes 
les oportunitats que havia tin-
gut. Tot i la lleugera superiori-
tat de l’Igualada, el Girona no 
va abaixar els braços i més d’un 
dels seus tirs exteriors va obli-
gar a intervenir a Elagi Deitg.
L’Igualada però, va saber 

aguantar el tram del partit de 
després del gol i de cara als mi-
nuts finals de la primera meitat 
va tornar a dominar i va estar 
més a prop del segon gol que 
no pas el Girona del primer, 
però altra vegada, el porter dels 
gironins, va ser clau perquè el 
resultat al descans fos de 1 a 0.
A la represa, el Girona va tro-
bar porteria de seguida, al mi-
nut 27. David Gelmà va aprofi-
tar un error de l’Igualada i no 

a falta de deu minuts pel final, 
quan el partit es va trencar, el 
ritme es va intensificar i el gol 
que podia decantar la balança 
podia arribar en qualsevol mo-
ment i per qualsevol equip.
A falta de tres minuts pel final, 
va ser Marc Palau, amb un xut 
llunyà, qui va posar per davant 
al marcador al Girona per pri-
mera vegada en tot el partit. 
Els jugadors arlequinats es van 
queixar amb insistència d’una 
falta dels visitants prèvia a la 
jugada del gol, però la parella 
arbitral va donar el gol per và-
lid.
A l’últim minut, l’Igualada va 
treure el cinquè jugador a pis-
ta i va disposar d’alguna ocasió 
de gol. En l’última del partit, 
David Gelmà va aprofitar un 
error en una passada dels ar-
lequinats i completament sol 
i a porteria buida va fer l’1 a 3 
definitiu. Amb aquest resultat, 
el Girona avança fins al cinquè 
lloc a la classificació, fins ara de 
l’Igualada, que baixa a la sisena 
posició.
L’entrenador de l’Igualada, Fer-
ran López, va considerar que 
“la primera part ha estat nostra. 
Amb l’empat, ens ha costat més 
i hem deixat de treballar alguns 
aspectes. La lectura que en faig 
és que em treballat bé fins quan 
hem pogut”, concloïa.
Sense temps per descansar ni 
gairebé entrenar, l’IHC ja pen-
sa en el seu proper compromís 
d’aquest dissabte a  Vic (20h).

IHC 1 (1/0) Elagi, Molas (1), 
Bars, Vives i Plau, equip inicial. 
Tety, Miquel i Méndez. Prat i 
Del Valle.
Girona 3 (0/3) Llaverola, Peli-
cano, Palazon, Gelmà (2), Gar-
cia, equip inicial. Oriol, Palau 
(1) i Borja.

va perdonar amb un xut po-
tent i ajustat per sobre del casc 
d’Elagi. L’empat va minvar els 
ànims dels arlequinats que tot 
i que van competir i van dis-
posar de les seves ocasions, no 
es van acabar de trobar tan cò-
modes com a la primera part.
A més, l’Igualada va notar, cada 
vegada més, el desgast físic, ja 
que havia jugat partit dissabte. 
Tot i això, la segona meitat va 
ser igualada i més plàcida fins 



Marc Sánchez.

Nou rècord d’Igualada de Marc 
Sánchez en alçada indoor (2.16)
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VOLEIBOL / LA VEU

D iumenge al matí el 
Jorba Solà Sènior 
Masculí de l’Iguala-

da Vòlei Club es va desplaçar 
a la pista del CV Cubelles, els 
igualadins es van emportar els 
tres punts. El partit va acabar 
amb un marcador de 0 set a 3 
(21-25/12-25/15-25), favora-
ble als de l’Anoia. Els visitants 
van dominar el partit, contra 
un equip que va fer molts er-
rors no forçats. Per la seva 
banda els igualadins van saber 
imposar el seu joc de defensa 
i contra-atac. El pròxim diu-
menge a les 17 hores l’IVC es 
desplaça a la pista del CV Vi-
lafranca Negre.

Derrotes dels 
sèniors femenins
El Sènior Femení perd davant 
el Alpicat per 3-1, en un partit 
amb molts alts i baixos, a pesar 
de un mal començament al 
primer set, les igualadines van 
saber treure mes competitivi-
tat en el segon, però que costa 
mantenir en els següents, las 
setmana que ve s’enfronten al  
SD Espanyol, a les 18:00 a les 
Comes.
El Sènior Femení B, juga un 
partit molt fluix on falta de 
motivació, durant tot el par-
tit ha fet que les igualadines 
no poguessin fer res contra 
un  Terrassa que s’ha mos-
trat constant i encertat, en-
duent-se el partit per 0-3, la 
setmana que ve es desplacen a 
Santpedor.

Altres partits del club
Pel que fa als Veterans del XP, 
van perdre al “tie” davant els 
Panteres Grogues, partit tam-
bé amb alts i baixos però que 
van aconseguir anivellar, fins 
arribar al 5e set, en el qual van 
disposar de 4 boles de partit, 

Important victòria de 
l’Igualada Vòlei a Cubelles

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del CAI Petromi-
ralles Marc Sànchez, va 
assolir un nou Rècord 

d’Igualada absolut indoor en 
salt d’alçada, en el decurs del 
Control de Pista Coberta dis-
putat diumenge a Sabadell, 
i la mínima estatal absoluta, 
igualant amb 2,16 m. el Rècord 
d’Igualada de Xavier Brunet as-
solit a Saragossa el 27/01/2002.
Aquests foren els registres as-
solits pels atletes del CAI, as-
solint diverses mínimes per als 
Campionats estatals absoluts, i 
de les categories respectives:

- 60 m.ll. fem.
Cristina Gabarró - 8”11
- 60 m.tanques fem.
Maria Abadal - 9”12
- Pes masc.
Josep Mª Lagunas - 11,00 m.
- 1.500 m.ll. fem. 
Marta Llagostera - 5’06”55
Carla Alemany - 5’13”80
- Salt Llargada fem.
1 - Cora Salas - 5,90 m.
2 -Nora Taher - 5,49 m.
- Salt Alçada masc.
1 - Marc Sànchez - 2,16 m. 
Pol Roca - 1,77 m.
- 200 m.ll. fem. 
3 - Anna Asensi - 25”25                   
-  60 m.ll. fem. 
4 - Anna Asensi - 7”83
- 200 m.ll. masc. 
Jan Roca - 22”44
Antoni Jorba  - 28”11
Antoni López - 30”55
- 60 m.ll. masc. 
Antoni López - 8”73 
- Triple Salt fem. 
1 - Cora Salas - 12,42 m.
3 - Natàlia Hurtado - 11,73 m.

Quatre atletes del CAI 
al cros d’Elgoibar
Els quatre atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles que 
van participar amb la Selecció 
Catalana al 75è Cros Interna-
cional Juan Muguerza d’El-
gòibar (Guipúscoa)  diumen-
ge passat, tingueren bones 
actuacions en aquest Cros de 
màxima categ. IAAF, que va 
comptar amb una participació 
d’altíssim nivell estatal i inter-
nacional.  
Ayoub Ait Addi era 12è en ca-
teg. Sub-18 amb 20 m. 12 seg., 
cursa en la que era 18è Sergi 
Santamaria  amb 20 m. 50 
seg., sobre 5.535 m. de cursa.                                                                                                           
Marina Suria era 20a en Sub-
20 fem. amb 19 m. 39 seg. 
sobre 4.538 m. de cursa, en-
trant 30a Iman Beolua, amb 
21 min. 47 seg.

Les noies del CAI, setenes 
al campionat català S20. 
Els nois, novens
L’equip femení Sub-20 del CAI 
Petromiralles, va assolir una 
destacada 7a posició diumenge 
passat a la tarda al Campionat 
de Catalunya Sub-20 en Pista 
Coberta de Sabadell, entre els 
12 clubs capdavanters de l’atle-
tisme català.
Les atletes del CAI eren 7es. 
amb 87 punts, en la competició 
guanyada pel Cornellà Atl.
Van sobresortir  les actuacions 
de Naima Ait Alibou, guanya-
dora en els 1.500 m.ll. amb 
4’44”50, de Carla Alemany, 3a 
en els 3.000 m.ll. amb 11’14”46, 
de Judit Bascompte, 4a en els 
60 m.ll. amb 8”00 i de Núria 
Rey, 4a en pes amb 9,00 m. 
Laia Planas era 6a en alçada, 
amb 1,52 m., i Carla Elías 6a 
en perxa amb 2,60 m.. Marta 
Galló era 7a en els 200 m. llisos 
amb 26”25. 
Mar Belenguer era 8a en els 
400 m.ll. amb 1’06”30, Silvia 
Hohnhaussen 8a en llargada 
amb 4,98 m., i Carlota Ce-
rón 8a en els 800 m.ll. amb 
2’36”87.  També 8es. eren les 
components del relleu de 4 x 
400 m. format per Mar Belen-
guer - Maria Torras - Laia Pla-
nas i Naima Ait Alibou,  amb 
4’28”55.
Cristina Gabarró era 9a en els 
60 m. tanques amb 9”90, i Mar 
Planas era 10a en el triple salt 
amb 9,99 m.
Per la seva banda, l’equip mas-
culí del CAI era novè en el 
mateix campionat S20 indoor, 
amb 84 punts, en la competició 
guanyada pel F.C. Barcelona.
A destacar les actuacions 
d’Hèctor Ramos, guanyador 
en salt d’alçada amb 1,98 m., 
d’Eduard Guzmán, 2n en llanç. 
de pes amb 11,11 m., d’Aitor 
Caldito, 3r en el salt de llargada 
amb 6,52 m. i d’Oriol Castells, 
3r en triple salt amb 12,99 m.
David Muñoz era 5è en salt de 
perxa amb 3,50 m. Pol Roca 

era 8è en els 60 m. tanques 
amb 9”42, i Gerard Farré 8è en 
els 800 m.ll. amb 2’07”22.
Axl Francia 9è en els 3.000 
m.ll. amb 10’14”76, i eren 10ns. 
els components del relleu de 4 
x 400 m. format per Eduard 
Guzmán - Gerard Farré - Pol 
Sanz i Franc Samaniego, amb 
3’42”99.  Marcel Abad era 11è 
en els 1.500 m.ll. amb 5’05”83.
Oscar Abenza era 12è en els 
60 m.ll. amb 8”49, lesionant-se 
en el decurs de la prova. Eren 
13ens. Franc Samaniego en  
400 m.ll. amb 55”09 i Pol Sanz 
en 200 m.ll. amb 24”56. 

Podis dels marxadors del 
CAI
Diumenge passat es disputava 
a Barberà del Vallès la 1a edi-
ció del Campionat de Marxa 
Atlètica. Hi van  participar 5 
atletes del C.A.Igualada Petro-
miralles, sobresortint els 3rs 
llocs de Josep Martí en Mas-
ter amb 26’09” per cobrir els 5 
km. de recorregut,  i de Laura 
Giménez en  S16 també sobre 
5 km., amb 28’29”.
Marc Àguila era 8è en S14, 
amb 18’55” sobre 3 km. de 
cursa, i Berta Márquez era 10a 
en  S10 amb 7’56”, sobre 1 km. 
Ares Giménez era 25a en S12 
amb 14’50” per cobrir el recor-
regut de 2 km.

Victòries al cros de Sabadell
Diumenge passat es va dur a 
terme la 57a edició del Cros de 
St. Sebastià, al Parc de Catalu-
nya de Sabadell, que enguany 
acollia també el Campionat de 
Catalunya de Cros Curt per 
clubs masc. i fem.
Hi van participar 21 atletes 
del C.A.Igualada Petromi-
ralles /Dental Igualada, amb 
una molt destacada actuació 
global, assolint tres victò-
ries en total:  Abdessamad 
Oukhelfen en categ. Promesa, 
Carla Bisbal en Infantils i 
l’equip Promesa masculí gua-
nyador per clubs. 

però els nervis van trair als 
jugadors del Igualada, ja que 
no van aconseguir donar una 
continuitat a les jugades.
El Juvenil Masculí en el seu 
desplaçament a Mataró va 
perdre per 3-0, en un partit 
mes igualat que el de la pri-
mera volta, bones sensacions 
per això malgrat la derrota i 
també del important debut 
de nous jugadors que es van 
incorporant aquesta tempo-
rada. La setmana que be te-
nen desplaçament per jugar 
davant el Barça.
El Juvenil Femení junt amb el 
Cadet va enfrontar-se a casa 
del AEE Elisabet Salou, les 
juvenils perden per 3-0, amb 
les líders dels grup , per la via 
rapida no van tindre cap opció 
de disputar en cap moment el 
partit. La setmana que be re-
bran el CvRoquetes diumenge 
a les 12:00 a les comes.
El Cadet Femení si que acon-
seguís la victorià per un 1-3, 
les jugadores  com ens tenen 
acostumats van fer un partit 
molt competit i amb sets molt 
justos i emocionants, felicitar 
tan la feina de les entrenado-
res com a les jugadores per se-
guir endavant. També rebran 
el CV Roquetes a les Comes 
diumenge a les 10:15.
L’infantil Femení perd da-
vant el Barça per 3-0, en un 
partit que va anar de mes a 
menys, però que mica en 
mica va adquirint mes so-
lidesa en els sets inicials, la 
setmana que ve rebrà el Gavà 
a les 16:00 de Dissabte.
L’Aleví va acabar amb vic-
torià clara del Igualada per 
4-0 contra l’Estalella Verd 
del Penedes, tot i un fluix ri-
val , cal felicitar a tot s’equip 
pel bon treball que van fer 
, la concentració i el joc 
d’equip que partit rere partit 
van desplegant.



El CF Igualada segueix la bona ratxa i ja és cinquè a 1a Catalana
PERE SANTANO / LA VEU 

U n gol de Martí, al 
minut 90, fa sumar 
la quarta victòria 

consecutiva als igualadins, 
al camp del Lleida B, que 
acaben la primera volta amb 
una gran ratxa de resultats i 
sensacions: 15 punts dels úl-
tims 18 possibles.
Partit jugat a Lleida, que es 
preveia molt complicat, atès 
les dimensions del terreny de 
joc i de la gran qualitat dels ju-
gadors rivals.
El CF Igualada no va renun-
ciar a la seva filosofia de joc: 
sortida amb la pilota, cerca 
de triangulacions efectives, i 
aprofitar la qualitat i velocitat 
dels davanters.
No obstant, el també bon joc 
dels lleidatans va fer, que en 
diferents fases del partit, el ho-
mes de Mestre no poguessin 
desenvolupar el seu millor joc. 
El futbol és constància i sacri-
ficis, i així els blaus van haver 
de saber patir en diverses fases 
del partit per a poder sumar 
els tres punts. 
La primera part va ser molt 
incòmode pels anoiencs, ja 
que la gran intensitat dels llei-
datans feia que no poguessin 
controlar el partit a partir de 
la pilota, sinó que havien de 
replegar línies i saber aprofitar 
les oportunitats en contracops.
Els blaus van saber desactivar 
la velocitat dels de la Terra 
Ferma i es va donar una fase 
de joc, de vint minuts, en què 
els anoiencs van tenir diverses 
ocasions; una de les quals la 
va aprofitar Edgar Doblas, al 
minut 30, que va inaugurar el 
marcador (0-1). Tercer partit 
consecutiu que anota el davan-

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 17
UD Calaf 2 · 2  FC Pirinaica
CF Cardona 1 · 0  Ignasi Puig
Juan XIII 5 · 1  CF Santpedor
CE Marganell 0 · 2  CE Puigreig
CE Moiá 0 · 1  CE Navás
Puigcerdá Ajr.  UE Aviá B
Sant Pere Nord 3 · 3  CE Manresa B
CE Suria 1 · 4  FC Fruitosenc
Viladecavalls 4 · 1  Can Parellada

Jornada 18
Can Parellada -  FC Pirinaica
Viladecavalls  -  FC Fruitosenc
CE Suria -  CE Manresa B
Sant Pere Nord -  UE Aviá B
CCF Puigcerdá -  CE Navás
CE Moiá -  CE Puigreig
CE Marganell -  CF Santpedor
Juan XIII -  Ignasi Puig
CF Cardona -  UD Calaf

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 17
Sant Andreu B 1 · 2  Vallirana CF
Can Roca 74 0 · 0  SV Horts
CF Corbera 0 · 2  Castelldefels B
Martorell CF 3 · 0  Sant Esteve
PR Sant Feliu 1 · 2  CF Pallejá
San Mauro B 2 · 3  CF Olesa
Viladecans B 1 · 1  Levante Planas
UD Málaga 7 · 2  CD Cervelló
UE Torrelles 5 · 1  AE Abrera

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 17
CE Efac 1 · 2  B Blanques
CF Balaguer 1 · 1  UE Sants
FC Martinenc 1 · 3  Viladecans UD
San Cristóbal 2 · 0  Vista Alegre
U. Bellvitge 1 · 0  Valls UE
Vilaseca CF 1 · 1  Sant Ildefons
CD Tortosa 3 · 1  UE Rapitenca
Lleida ECF B 1 · 2  CF Igualada
AC Alpicat 1 · 2  FC Andorra

Jornada 18
FC Andorra -  B Blanques
AC Alpicat -  CF Igualada
Lleida ECF B -  UE Rapitenca
CD Tortosa -  Sant Ildefons
Vilaseca CF -  Valls UE
UDU Bellvitge -  Vista Alegre
San Cristóbal -  Viladecans UD
FC Martinenc -  UE Sants
CF Balaguer -  CE Efac

Jornada 18
AE Abrera -  Vallirana CF
UE Torrelles -  CD Cervelló
UD Málaga -  Levante Planas
Viladecans B -  CF Olesa
San Mauro B -  CF Pallejá
PR Sant Feliu -  Sant Esteve
Martorell CF -  Castelldefels B
CF Corbera -  SV Horts
Can Roca 74 -  Sant Andreu B

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 17
Sant Pere 2 · 2  Montserrat
CD Ribes 4 · 1  CF Mediona
CE Olivella 0 · 1  CE Anoia
AE Moja 3 · 3  UD San Mauro
CF La Pobla 2 · 3  AE Munia
J Ribetana   8 · 1  UE Martinenca
FC Hortonenc 2 · 6  CE Ódena
CF Cubelles 11 · 2  AE Piera
UE Sitges 2 · 0  Riudebitlles

Jornada 18
Riudebitlles -  Montserrat
UE Sitges -  AE Piera
CF Cubelles -  CE Ódena
UE Martinenca -  FC Hortonenc
J Ribetana  -   AE Munia
CF La Pobla -  UD San Mauro
AE Moja -  CE Anoia
CE Olivella -  CF Mediona
CD Ribes -  Sant Pere

   PT. j g e p gf gc df
1  Collerense 34 15 11 1 3 41 13 28
2  Seagull 33 15 10 3 2 41 9 32
3  FC Barcelona B 33 15 10 3 2 40 11 29
4  Espanyol B 33 15 10 3 2 27 10 17
5  AEM Lleida 29 15 9 2 4 33 13 20
6  Son Sardina 26 15 7 5 3 25 21 4
7  Europa 25 15 7 4 4 31 25 6
8  Pallejá 16 15 5 1 9 24 36 -12
9  Igualada 15 15 4 3 8 18 32 -14
10  Pardinyes  13 15 3 4 8 16 33 -17
11  Sant Gabriel 12 15 3 3 9 24 28 -4
12  Levante Planas 10 15 1 7 7 14 40 -26
13  P Ferranca 7 15 2 1 12 20 49 -29
14  Sp Mahón 7 15 1 4 10 7 41 -34

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 14  
CF Igualada  1 · 1  Levante Planas
P Ferranca  0 · 4  UD Collerense
CE Europa  2 · 1  SE AEM Lleida
FC Barcelona B  3 · 0  Sp Mahón
RCD Espanyol B  0 · 2  CE Seagull
Son Sardina  4 · 1  Sant Gabriel
CF Pallejá  2 · 0  Pardinyes CF

Jornada 15
P Ferranca -  CF Igualada
UD Collerense -  CE Europa
AEM Lleida -  CF Pallejá
Pardinyes CF -  FC Barcelona B
Sp Mahón -  RCD Espanyol B
CE Seagull -  Son Sardina
Sant Gabriel -  Levante Planas

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  San Mauro 44 17 14 2 1 70 22 48
2  Cubelles 43 17 14 1 2 55 15 40
3  Sitges 42 17 13 3 1 50 17 33
4  J Ribetana 37 17 12 1 4 52 25 27
5  Anoia 37 17 12 1 4 49 31 18
6  Moja 32 17 9 5 3 53 29 24
7  Ódena 30 17 9 3 5 55 32 23
8  Olivella 22 17 6 4 7 32 41 -9
9  Mediona 22 17 7 1 9 35 52 -17
10  Riudebitlles 18 17 6 0 11 28 45 -17
11  Ribes 17 17 5 2 10 25 37 -12
12  Munia 17 17 5 2 10 34 67 -33
13  Piera 16 17 5 1 11 43 55 -12
14  Montserrat 15 17 4 3 10 33 42 -9
15  Hortonenc 14 17 4 2 11 33 54 -21
16  Sant Pere 13 17 3 4 10 29 51 -22
17  La Pobla 12 17 3 3 11 29 52 -23
18  Martinenca 8 17 2 2 13 21 59 -38

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell 37 17 11 4 2 45 13 32
2  P. Málaga 35 17 10 5 2 51 24 27
3  Pallejá 33 17 11 0 6 32 23 9
4  Levante Planas 32 17 9 5 3 30 18 12
5  SV Horts 31 17 9 4 4 39 26 13
6  Vallirana  28 17 8 4 5 31 28 3
7  Sant Andreu B 28 17 9 1 7 40 41 -1
8  Corbera 27 17 8 3 6 39 31 8
9  Castelldefels B 27 17 7 6 4 28 22 6
10  Olesa 25 17 7 4 6 32 46 -14
11  Viladecans B 23 17 6 5 6 36 31 5
12  PR Sant Feliu 22 17 6 4 7 35 29 6
13  Torrelles 16 17 4 4 9 22 33 -11
14  Can Roca 74 16 17 3 7 7 22 36 -14
15  Abrera 15 17 4 3 10 24 36 -12
16  Sant Esteve 12 17 3 3 11 35 46 -11
17  San Mauro B 11 17 3 2 12 25 42 -17
18  Cervelló 8 17 2 2 13 20 61 -41

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Juan XIII 37 17 11 4 2 38 16 22
2  Viladecavalls 36 17 11 3 3 40 21 19
3  Pirinaica 35 17 11 2 4 38 25 13
4  Cardona 34 17 10 4 3 33 20 13
5  Can Parellada 31 16 9 4 3 32 23 9
6  Suria 29 16 8 5 3 31 25 6
7  Calaf 26 16 7 5 4 40 32 8
8  Sant Pere Nord 26 17 7 5 5 37 33 4
9  Manresa B 21 17 6 3 8 35 39 -4
10  Navás 21 17 6 3 8 17 29 -12
11  Puigreig 20 17 5 5 7 29 28 1
12  Marganell 18 17 5 3 9 21 24 -3
13  Aviá B 17 16 5 2 9 26 29 -3
14  Fruitosenc 15 17 4 3 10 26 35 -9
15  Puigcerdá 14 16 4 2 10 15 32 -17
16  Ignasi Puig 13 16 1 10 5 26 30 -4
17  Santpedor 11 17 2 5 10 23 48 -25
18  Moiá 10 17 2 4 11 19 37 -18

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Sants 36 17 11 3 3 20 15 5
2  San Cristóbal 35 17 11 2 4 35 17 18
3  Viladecans 34 17 10 4 3 24 12 12
4  Martinenc 32 17 10 2 5 35 17 18
5  Igualada 30 17 9 3 5 24 18 6
6  Efac Almacelles 29 17 9 2 6 30 21 9
7  Andorra 29 16 8 5 3 21 14 7
8  B Blanques 27 17 8 3 6 26 27 -1
9  Lleida ECF B 23 17 6 5 6 26 28 -2
10  Alpicat 23 17 5 8 4 17 19 -2
11  Balaguer 22 17 5 7 5 25 24 1
12  Sant Ildefons 19 17 5 4 8 23 20 3
13  Rapitenca 18 17 5 3 9 13 25 -12
14  Vista Alegre 17 17 4 5 8 21 24 -3
15  Vilaseca 16 16 4 4 8 15 23 -8
16  Tortosa 14 17 3 5 9 19 37 -18
17  U. Bellvitge 12 17 2 6 9 16 27 -11
18  Valls 3 17 0 3 14 14 36 -22

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 16
CF Vallbona   -  CE Carme
Ateneu -  Vilanova Camí
Masquefa CE -  CF La Llacuna
CF La Paz -  FC Fátima
UE Tous -  CF Montbui
Host Pierola -  CF Capellades
UD La Torre -  FC Masquefa
UD Rebrot -  Cabrera CE

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Masquefa 38 15 12 2 1 55 11 44
2  Capellades 37 15 12 1 2 58 17 41
3  Carme 33 14 10 3 1 40 15 25
4  Vilanova Camí 29 15 9 2 4 38 25 13
5  Tous 29 14 9 2 3 35 27 8
6  Host Pierola 28 14 9 1 4 50 21 29
7  Rebrot 27 15 8 3 4 45 33 12
8  Fátima 20 14 6 2 6 42 26 16
9  La Torre 20 15 6 2 7 28 37 -9
10  Ateneu 18 14 6 0 8 28 41 -13
11  La Paz 11 15 3 2 10 25 47 -22
12  Masquefa CE 11 14 3 2 9 13 36 -23
13  Montbui 10 15 2 4 9 17 43 -26
14  Cabrera 9 15 1 6 8 28 49 -21
15  La Llacuna 4 14 0 4 10 12 44 -32
16  Vallbona 4 14 0 4 10 16 58 -42

Jornada 15 
Cabrera CE  3 · 3  CE Carme
UD Rebrot  1 · 1  FC Masquefa
UD La Torre  2 · 4  CF Capellades
Host Pierola  5 · 1  CF Montbui
UE Tous  4 · 3  FC Fátima
CF La Paz  3 · 1  CF La Llacuna
Masquefa CE  0 · 3  Vilanova Camí
Ateneu  7 · 0  CF Vallbona
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ter blau. Amb aquest context, 
els blaus van fer un pal, gran 
xut d’Eric, i van desaprofitar 
un 1 contra 1. Fran i Mar-
tí també van crear diferents 
ocasions.
Tot i això, el filial lleidatà va 
estirar les seves línies i va 
tornar a portar la iniciativa 
del partit. En aquests darrers 
compassos de la primera part, 
l’Igualada va saber sofrir amb 
les línies endarrerides i, amb 
una bona actuació de grup i la 
seguretat de Javi Martínez, es 
va impedir l’empat.
A la represa, els tècnics blaus 
van optar per un canvi de sis-
tema per poder reforçar el 
control del joc. Les modifica-
cions van tenir el seu efecte, 
i les arribades locals eren in-
existents; amb una gran sego-
na part blava, gràcies a un bloc 
sòlid. El partit estava controlat, 
però a falta de vint minuts per 
al final, el Lleida va arriscar 
i va anar a l’atac, sabent que 
podia tenir més problemes en 
defensa. No obstant, els hi va 

sortir bé la jugada i, al mi-
nut 75, van aprofitar l’única 
ocasió que van tenir, en una 
badada defensiva, per a em-
patar el matx.
Als darrers minuts, els blaus 
van aixecar-se de l’empat i 
van disposar de dues ocasi-
ons, una de les quals va ser 
materialitzada per Martí, per 
a poder guanyar el partit.
Un gran partit de tot el grup, 
on es destacaria l’actuació 
de Bernat i el bon debut del 
porter blau.

Un cop finalitzat l’encontre, 
Mestre deia: “El més impor-
tant no és resultat, sinó el mar-
ge de millora que té l’equip” .
Amb aquests tres punts, l’equip 
es situa a la cinquena posició, 
amb 30 punts, a tan sols cinc 
punts del líder.
Aquest cap de setmana, els 
blaus es desplacen a Alpicat 
per a iniciar la segona volta.
Alineació: Javi; Bernat, Tho-
mas, Cano, Eloi; Moragas, 
Solà, Èric, Martí; Fran (Güell 

63’) i Doblas (Abde 83’). 

Empat amarg del femení da-
vant el Levante LP (1-1)
Les blaves s’estrenaven aquest 
2018 a Les Comes. Tenien 
moltes ganes de trencar la 
mala dinàmica de resultats.
L’equip sortia amb molta in-
tensitat, dominant el joc i cre-
ant les primeres arribades a la 
porteria rival.
Tot es va veure truncat quan 
en una sortida de pilota, al mi-
nut 30, l’equip de Les Planes va 
recuperar la pilota i una juga-
dora dins de l’àrea era abatuda 
forçant el penal, que va acabar 
dins de la porteria de Noelia.
La primera part acabava amb 
l’Igualada amb els ànims cai-
guts, després del gol encaixat i 
amb un resultat de 0-1 favora-
ble a les visitants.
La segona part comença-
va de la mateixa manera 
que la primera, l’Igualada 
sortia a remuntar el partit, 
tenint el domini i generant 
ocasions de gol.

Gràcies a la gran insistència de 
l’equip, arribaria el primer gol 
a centrada de Judit cap a Mari-
ona, que dins de l’àrea petita i 
davant la portera no perdona-
va per posar l’1-1 al marcador.
Quedaven més de quinze mi-
nuts per buscar el gol de la 
remuntada, però l’equip no 
acabava de trobar l’ocasió, fins 
que al minut 90, una arribada 
per banda esquerra d’Aroney, 
fent un passada al punt de pe-
nal per l’arribada de Mariona, 
que davant la portera, perdo-
nava el que hagués sigut el gol 
de la victòria.
El Levante, al minut 93, va te-
nir l’ocasió en joc més clara del 
partit, que Noelia va aturar per 
mantenir l’empat.
L’equip ara tindrà una set-
mana de descans, per atura-
da de la competició, i haurà 
de preparar el pròxim partit 
que l’enfrontarà al Peña Fer-
ranca de Barbastro.
Amb aquesta punt l’equip 
continua a la vuitena posi-
ció, amb 15 punts.



El Waterpolo Igualada 
perd contra la UAB
WATERPOLO / LA VEU 

E l passat dissabte 13 de 
gener, els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina del CNI van jugar 
contra l’equip de la Universitat 
Autònoma de BCN a la pisci-
na de les Comes, amb un re-
sultat final de 6-12.
Era un partit complicat ja que 
jugaven contra el primer equip 
de la classificació general. No-
més començar, l’Igualada va 
ser capaç de fer dos gols en 
pocs minuts però la veterania 
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de l’equip rival es va notar i 
ràpid va remuntar posant-se 
per davant en el marcador en 
el primer període. Durant el 
segon i tercer període, acom-
panyat per un cert favoritisme 
per part de l’arbitratge, l’equip 
de l’Autònoma aprofitava to-
tes les ocasions que tenia en 
joc per marcar i seguir de-
mostrant la seva experiència 
dins l’aigua. Al quart període 
l’Igualada va saber treballar de 
forma correcta i va remuntar 
en el marcador, però no va se 
suficient com per guanyar el 

partit. L’equip local contava 
amb pocs jugadors a l’alinea-
ció i això va fer que no es po-
guessin fer gaires rotacions a 
la banqueta. 
Parcials: 2-5, 1-4, 0-1, 3-2
Alineació CNI: D.Hontoria, E.
Noguera, D.Pelejà, J.Burgues, 
R.Calaf, Q.Vilarrubias, T.Ma-
llofré(2), S. Sánchez(2), M.Ba-
dia, X.Palomo(2), P.Gómez i 
com a entrenador M.Tolosa.
El proper partit serà dissabte 
27 de gener contra el C.N.Ba-
nyoles al la piscina de Banyo-
les a les 13:00h. 

Més de cent nens, a la festa final de 
trimestre de l’Igualada Kids

PATINATGE / LA VEU 

E l divendres 11 de gener 
un total de 126 nens 
i nenes de primer de 

primària de diverses escoles 
d’Igualada van participar en 
la festa de final de cloenda del 
trimestre, on van gaudir de 
dues hores d’activitats relacio-
nades amb l’hoquei patins.
En aquesta festa hi ha parti-
cipats els col·legis que durant 
aquest primer trimestre han 

realitzat sis sessions d’iniciació 
al patinatge a les seves esco-
les, amb monitors com César 
Vives i Oriol Vives, jugadors 
del primer equip de l’Igualada. 
Aquesta iniciativa forma part 
del projecte ‘Igualada Kids’, 
que l’Igualada Hoquei Club 
ha començat a desenvolupar 
aquest curs i que seguirà sent 
una realitat els tres escoles que 
hi han participat han estat el 
Mestral, el Montclar, el Monal-
co, el Jesús Maria i el Mowgli. 

A més, l’Igualada Hoquei Club 
convida a tots aquells infants 
que hagin gaudit de l’experi-
ència de començar a patinar 
a inscriure’s els dissabtes de 
12h a 13h a la pista d’hoquei 
del Pavelló de Les Comes per 
continuar gaudint del pati-
natge. Es tracta d’una acti-
vitat gratuïta que s’allargarà 
fins al 30 de juny i on el club 
igualadí deixarà el material 
necessari als nens i nenes que 
s’hi vulguin apuntar. 

F. VETERÀ / JOAN TORT

M olt van haver de 
treballar els blaus 
per que els tres 

punts no marxessin de Les 
Comes, ja que al minut 4 l’àr-
bitre xiulà un rigorós penal 
que transformaren els visi-
tants prenent la iniciativa en 
el marcador 0-1. Respongue-
ren els igualadins al minut 6,   
Sergi Pérez rematà a boca de 
canó i el porter aturà en va-
lenta sortida; seguidament al 
minut 9, Pau Ricart en xut 
des de la frontal, surt fora lle-
pant el pal esquerre. Al minut 
27, Carles Farré donava un 
passi en profunditat a Xavi 
Cantarell que no desaprofita-
va  l’ocasió i empata el matx 

Treballada victòria de 
l’AVI davant St. Climent

1-1. 
Al inici de la segona part 
amb taules i totes les expec-
tatives a l’aire, al minut 47, 
Sergi Massip la posava a un 
valent Jordi Canals i a l’entrar 
a l’àrea arribà tard el defensor 
i el col·legiat decretava penal. 
L’encarregat de xutar i trans-
formar fou Carlos Solís do-
nant la victòria momentània 
a l’equip blau. A mesura que 
anaven passant els minuts, 
els dubtes dels blaus van ser 
aprofitats per un Sant Cli-
ment que va collar de valent 
els igualadins, però es van 
trobar amb un inspiradíssim 
Xavi Gámez, que als minuts 
64 i 87 va fer dues aturades 
impossibles certificant així 
una nova victòria blava.

MOTOR / LA VEU

E l passat mes de desem-
bre va tenir lloc la sig-
natura de col·laboració 

entre el  Consell Comarcal de 
l’Anoia i la Federació Catalana 
de Motociclisme al Campus 
Motor Anoia de Castellolí. 
L’objectiu és establir activitats 
conjuntes per dur a terme for-
mació especialitzada,  jorna-
des per la promoció del sector 
del motociclisme i crear espais 
d’intercanvi entre ambdues 
entitats, trobant així una com-
plementarietat, que permetrà 
poder promocionar el Cam-
pus Motor Anoia a la mateixa 
vegada que es podrà donar 
resposta a les necessitats dels 
associats de la Federació Cata-

Acord del Consell amb la 
Federació de Motociclisme

lana de Motociclisme.
La signatura del conveni de 
col·laboració va tenir lloc al 
Campus Motor Anoia de Cas-
tellolí. Van assistir-hi:  Xavier 
Boquete, president del Consell 
Comarcal de l’Anoia,  Josep 
Maria Mañé, president de la 
Federació Catalana de Moto-
ciclisme i  Joan Serra,  alcalde 
de l’Ajuntament de Castellolí.
Amb la signatura d’aquest 
conveni els representants de 
les entitats es mostraven molt 
satisfets en benefici de les dues 
entitats i del sector del moto-
ciclisme. Una de les primeres 
actuacions realitzades con-
juntament és la realització 
del Curs de Pilots de Moto-
ciclisme que ha començat 
aquest mes de gener. 
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L’Igualada Club 
Gimnàstic Aula 
segueix apostant 
per la formació

Toni Bou comença l’any guanyant el 
trial indoor de Montpellier
MOTOR / JMV

A mb quasi 5.000 es-
pectadors al Sud 
de France Arena de 

Montpellier es va disputar la 
segona prova puntuable pel 
campionat del món de trial in-
door. El guanyador fou el pilot 
pierenc Toni Bou amb Honda, 
seguit d’Adam Raga amb TRS, 
sent tercer el britànic James 
Dabill amb Beta. 
Al final del trial Bou comen-
tava: “Avui hem patit molt en 
aquesta cursa. No m’he trobat 
físicament bé, em feien mal 
molt els braços i ho he passat 
malament. Ja a la primera zona 
he provat diverses vegades i 
m’he desgastat una mica. He 
pogut passar cada fase, però 
la semifinal ha anat pels pèls. 
Al final, una victòria recon-
fortant després tant patiment, 

El passat cap de setmana s’ha 
celebrat al Prat de Llobregat 
una Màsterclass a càrrec de 
la cinc vegades campiona del 
món i sot-campiona olím-
pica de gimnàstica rítmica 
Yana Kudryavtseva, una de 
les figures més important 
dins la gimnàstica rítmica, 
de la qual molts gosen asse-
gurar que és fins avui, la mi-
llor gimnasta de la història. 
En aquesta cita de tan gran 
repercussió en el món gim-
nàstic, hi han participat 16 
gimnastes del club igualadí. 
Una experiència enriquido-
ra sens dubte per a les joves 
igualadines.
L’acte es va celebrar en dues 
jornades, una de dissabte a 
la tarda i diumenge al matí 
respectivament. Totes elles 
es mostraven emocionades 
per haver pogut compartir 
aprenentatge i diversió amb 
la seva ídola.
D’altra banda, també es va ce-
lebrar a la Selva del Camp, una 
jornada d’actualització de la 
normativa per a la present tem-
porada, fins on es van desplaçar 
les entrenadores Laura Mar-
tínez i Maite Sànchez, per tal de 
conèixer totes les novetats.
Una vegada més el Club Igua-
ladí, es veu enriquit per la for-
mació tant de gimnastes com 
cos tècnic, un clar exemple de 
la gran implicació que tenen en 
el bon desenvolupament de la 
gimnàstica a la nostra ciutat.

Bon debut del Bernat 
Jaume a la Bundesliga

Després de la parada nadalen-
ca, arrenca la pretemporada 
per l’anoienc Bernat Jaume. 
Abans de començar el circuit 
PSA a finals de febrer, molts 
jugadors juguen les diferents 
lligues europees ja que les 
normatives permeten jugar 
amb diferents països.
El Bernat va jugar dos partits 
de la Bundesliga amb el De-
vils Sttutgart guanyant el dos 
compromisos. Primer davant 
Kónigsbrunner SC, es va des-
fer del portuguès Rui Soares 
118 del món, 12-14, 11-8, 11-
9, 11-2 i desprès amb Güdin-
gen també va sumar el punt 
guanyant al seu company d’en-
trenaments Edmon López 71è 
del rànquing mundial 12-14, 
13-15, 11,5, 11-3, 11-4. 

però que és molt bona perquè 
ens dóna força avantatge en el 
campionat. Aquesta setmana 
hauré d’intentar recuperar-me 
perquè de seguida tenim una 
altra carrera”.
Avui divendres és disputa-

rà el tercer trial puntuable a 
la també ciutat francesa de 
Toulouse, d’aquest mundial 
indoor que encapaçala Toni 
Bou amb 40 punts amb tretze 
més que Adam Raga el pilot 
d’Ulldecona.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A l’hora d’escriure aques-
tes línies, el dimecres 
al vespre al final de 

l’etapa entre Belén i Fiambalà, 
el pilot anoienc Armand Mon-
león de Moto Club Igualada 
continuava amb una bona es-
calada de llocs a la classifica-
ció general de motos en aquest 
Dakar que està portant de cor-
coll a la majoria de participants 
tant de motos, cotxes, camions 
i quads.  Per la seva duresa pri-
mer a les etapes de Perú, con-
tinuant per les de Bolívia així 
com també les darreres etapes 
d’Argentina. 
A l’etapa d’avui dimecres, 
Monleón a finalitzat onzè i 
en la classificació general està 
situat en una molt bona quin-
zena posició amb la KTM 
450 de l’equip Daming Ra-
cing Team i en el hi estan el 
seu pare Armand i el mecànic 
anoienc Edu Roig.
Una vegada acabada aquesta 
etapa Armand Monleón deia: 
“Ja hem acabat l’etapa i ara 
estem al menjador pintant el 
llibre de ruta per demà i pre-
parant tot el material. Ha estat 
una etapa marató molt dura, 
sobretot per als pilots que hem 
sortit darrere dels camions. Ens 
han deixat la sorra molt tova, 
cosa que ha complicat molt les 
coses tant a nivell tècnic com 

Bona remuntada d’Armand Monleón 
en un Dakar demolidor

Dues nedadores del 
Natació Igualada, al 
campionat de 
Catalunya indoor

Aquest dissabte 13 de gener 
dues nedadores del CNIguala-
da han participat en el Cam-
pionat de Catalunya Indoor de 
fons que s’ha disputat a la seu 
del CN Sabadell conforma la 
3ª etapa de la Copa Catalana 
de Fons i és la fase territorial 
per a poder participar al Cam-
pionat d’Espanya.
Les nedadores del Club Nata-
ció Igualada que hi ha partici-
pat són: Laura Rodríguez en la 
categoria Júnior i Janna Blaya 
en la categoria Infantil.
Laura Rodríguez ha nedat els 
3000 m. quedant en 7a posició 
amb un temps de 35’36’13
Janna Blaya ha nedat els 2000 
m. i ha obtingut la medalla 
de bronze amb un temps de 
23’53’94.

Resultats dels equips 
del Bàsquet Òdena

L’Escola de Bàsquet del nostre 
club va participar en el Tor-
neig de Reis organitzat pel C. 
B. Navàs, amb un equip de 
jugadors pre-minis i minis, 
jugant 2 partits on les sensa-
cions viscudes pels jugadors, 
entrenadores i pares van ser 
molt positives.

Resultats dels equips:
Gelida-ÒCB Sots-21 (69-63)
Torrens (19), Rosich (22), 
Fuentes (7), Calle (5), Poncell 
(7) i Vidal (3)
Vilafranca-ÒCB Sènior A 78-65
Marimón (11), Estany (9), 
Máximo (5), Tarrida (9), Lo-
rente (20), Soriano (5), Santia-
go (2), Vives (4) i Mercadé 
Pujolet-ÒCB Sènior B 80-55
A. Martí (5), Fajas (4), Go-
micia, Soriano, Palomas (25), 
Marimón, Vidal (3), Sánchez 
(7), Piera (6) i P. Martí (5)
Vilatorrada-Sènior F. 65–58
Forn (21), Farreras (7), De 
Haro (1), Vidal (6), Raja (4), 
Freixas (4), Pedregosa (7), 
Carmona (4) i Garcia (4).

de navegació. La moto i jo es-
tem OK, que és l’important per 
afrontar demà la segona part 
de l’etapa marató. Anem a se-
guir empenyent fins al final!”.
Pel que fa Nani Roma, el pilot 
del mini copilotat per Àlex 
Haro, a l’arribar a l’aeroport 
de Barcelona comentava: Als 
dolors, al cansament i al dis-
gust per l’abandonament, se li 
suma ara un procés gripal. Em 
trobo molt cansat, molt xafat 
... A l’hospital de Lima vaig 
agafar un virus o alguna cosa 
de refredat que ha derivat en 
grip. A sobre del mal d’esque-
na, ara amb tot això, encara 
em sento pitjor.
El millor és que no hi ha 
res greu, que els metges han 
descartat tot tipus de tren-
cament o lesió d’esquena. 
Per tant, amb tractament de 
fisioteràpia i repòs recupe-
rarem l’estat físic.

“Estic molt trist i enfadat amb 
mi mateix, trist perquè estaré 
a casa, veient la carrera des de 
lluny. Veure que havia de ser-hi 
i estic aquí no és gens agrada-
ble; és un suplici, sincerament. 
I enfadat perquè, com vaig dir 
abans de començar, està sent 
una cursa molt difícil, molt 
dura, un Dakar de veritat, dels 
que realment m’agrada córrer, 
als que m’adapto bé i en el que 
m’hagués agradat fer-ho bé.
Quan saps per què et passa 
alguna cosa, normalment ho 
entens. En aquest cas, en no 
entendre-ho, em costa més as-
similar-ho. Però bé, és el que 
hi ha, la vida és així i hem d’ac-
ceptar. Vindran més curses i 
tindrem millors moments”.
Dintre de la mala sort, tant ell 
com l’anoienc Àlex Haro que 
en va sortir sa i estalvi, a hores 
d’ara ja són optimistes de cara 
el seu proper futur esportiu.  



L’Handbol Igualada segueix líder

REDACCIÓ / LA VEU 

D ues victòries i una 
derrota en la tornada 
de la competició des-

prés de l’aturada nadalenca.
L’equip cadet masculí va gua-
nyar un partit importantíssim 
davant un dels rivals directes 
en la lluita per el liderat del 
grup, el Bàsquet Ribes per 35 
a 28. 
Partit molt lluitat per els dos 
equips, el primer quart va 
acabar amb 2 punts amunt els 
locals, però els 2 següents van 
ser de clar domini del Ribes 
i així es va arribar al comen-
çament de l’últim quart amb 
els rivals amb 4 punts al seu 
favor 19-23.
Però al quart final els vilano-
vins van treure el seu millor 
joc i van passar per sobre amb 
un parcial de 16 a 5, que els va 
donar la victòria, l’avantatge 
en el bàsquet average i el lide-
rat del grup.
Van jugar, Carlos Lorenzo 
(2), Marcos García (4), Adrià 
Sala (9), Carlos Martínez, Ar-
nau Cano (4), Marc Valero, 
Gregor Palacio (2), Mohamed 
Hammich (2), Iván Lobo (6), 
i G. Paoli (6). Entrenador, Ai-
tor Iglesias.
Parcials 8-6, 7-11, 4-6 i 16-5.
L’equip sènior femení va co-
mençar l’any amb la mateixa 
empenta de tota la temporada 
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   j g p gf gc df
1  Vic 13 11 2 1129 920 209 
2  Pardinyes 13 11 2 952 824 128 
3  CB Igualada 13 9 4 1021 891 130 
4  Valls UE 13 9 4 997 918 79 
5  Bahía Palma 13 9 4 1031 963 68 
6  CB Mollet 13 8 5 990 952 38 
7  El Olivar 13 6 7 1036 1032 4 
8  Mataró 13 6 7 916 930 -14 
9  CB Cornellá 13 6 7 934 958 -24 
10  Castellbisbal 13 4 9 901 1000 -99 
11  CB Salt 13 4 9 898 1010 -112 
12  JAC Sants 13 3 10 870 933 -63 
13  Cerdanyola 13 3 10 769 947 -178 
14  BCM Andorra 13 2 11 862 1028 -166 

Lliga EBA

Jornada 13
FUE Vic   94 · 73  CB Cornellá
Castellbisbal 93 · 78  CB Salt
CB Mollet   77 · 80  Valls UE
El Olivar 78 · 82  Pardinyes
Cerdanyola AE 51 · 59  CB Igualada
BCM Andorra 69 · 79  Bahía Palma
JAC Sants 73 · 57  Mataró

Jornada 14
Mataró -  CB Igualada
JAC Sants -  Bahía Palma
BCM Andorra -  CB Cornellá 
FUE Vic   -  CB Salt 
Castellbisbal -  Valls UE
CB Mollet   -  Pardinyes
El Olivar -  Cerdanyola AE

BÀSQUET / LA VEU

E l primer equip masculí 
del CB Igualada con-
tinua donant alegries. 

De moment, s’ha estrenat el 
2018 amb una nova victòria, 
en aquesta ocasió a la pista 
del Cerdanyola per 51-59, la 
qual cosa situa els igualadins 
en tercera posició, amb 9 vic-
tòries i 4 derrotes just al final 
de la primera volta, consti-
tuint-se com un dels millors 
equips del grup i a una passa 
de les posicions que donen 
dret a jugar les fases d’ascens 
a la Lliga LEB. 
Mai el bàsquet igualadí havia 
estat tant amunt. Ara mateix el 
CBI és a dues victòries de Vic 
i Pardinyes de Lleida, els dos 
equips, fins al moment, més 
potents del grup C de la Lliga 
EBA, i a sis de les zones com-
promeses. 

Victòria del femení 
a Banyoles (65-73)
Desplaçament molt impor-
tant a contra Bencriada (Ba-
nyoles), on l’equip Igualadí 
tenia que fer un gran partit 
per poder aconseguir la vic-
tòria. Al partit, debutaven els 
dos reforços incorporats re-
centment a l’equip: Agus Ta-
lasimov i Kamille Diaz.
El partit ha començat molt 
encarat per les blaves on a 
través de bones accions ofen-
sives aconseguien un avantat-
ge de 10punts (11-21), però 
l’equip del Banyoles aconse-
guia recuperar part de la di-
ferencia per plantar-se en un 
primer quart 18-21. 
L’inici del segon quart l’equip 
ha aconseguit un avantatge 

Doble victòria dels 
sèniors del CB Igualada

d’11 punts, a través de bones 
defenses pressionant i transi-
cions ràpides, però Banyoles 
responia amb un parcial, per 
marxar al marcador 35-38 al 
descans.
La segona part ha estat molt 
dura i treballada per l’equip 
igualadí on la renda cada cop 
disminuïa, fins a aconseguir 
empatar el partit (47-47), tot 
i així, amb una bona resposta 
de l’equip és marxava 51-57 al 
final del període. Començava 
el 4t quart amb un intercanvi 
de cistelles i bones defenses de 
les igualadines, l’equip creixia 
i aconseguia tancar el marxa-
dor 65-73. Important victòria 
del Sènior Femení per seguir 
creixent.
CBI: Carner (14), Aldomà (-), 
Soler (-), Amatllé (3), Jané 
(15), Lamolla (12), Figueras 
(-), Diaz (2), Talasimov (9), 
Carrasco (18), Fernández (-), 
Roda (-)

amb la novena victòria, aques-
ta davant el Xamba Vilafranca 
per 50 a 23, per una sola der-
rota.
De nou, un partit molt seriós 
de les noies, davant un equip 
de meitat de taula.  A un pri-
mer quart igualtat, però sem-
pre amb avantatge local, va 
donar pas un segon amb una 
magnífica defensa que no va 
permetre cap cistella de l’equip 
rival, que només va poder ano-
tar 4 tirs lliures. Això sumat a 
l’encert a l’atac va sentenciar el 
partit al descans 30-12. Lluny 
de relaxar-se, les vilanovines 
van continuar amb la mateixa 
intensitat fins a la fi del partit.
Van jugar, Clara Bargalló (8), 
Clàudia Oller (4), Clàudia 
Miramunt (2), Marina Pal-
més (8), Mariona Barral (5), 
Èlia Díez (7), Clara Roca, Nú-
ria Torrens (11) i Alexandra 
Vives (5). Entrenador Alexey 
Domènech.
Parcials 13-8, 17-4, 7-5 i 13-6.
Finalment l’equip sènior mas-

culí va perdre per 31-87 amb 
el Súria.
Un bon primer quart dels 
nois, amb una bona defensa i 
un atac fluid, sumat a un se-
gon que si bé, no van estar en-
certats en atac, sí ho van estar 
en defensa, feia preveure un 
altre resultat. Però després del 
descans, el nivell defensiu va 
desaparèixer i el rival va mar-
xar en el marcador amb facili-
tat i amb un gran encert en el 
triples, 13 en total.
Van jugar, Francis Rodríguez 
(9), Miguel Angel García (8), 
Camilo Rodríguez, Antonio 
García (8), Stalin Rodríguez, 
Jan Palomeras, Fernando 
Leno (2), Sergi Brugués, Oscar 
Borrega i Jonny Goya (4). En-
trenador Alexey Domènech.
Partits de la propera jornada.
Dissabte 20-01-2018 
09.30 Cadet fem.-Hostalets
16.00 Sallent-Sènior masc.
Diumenge 21-01-2018
18.00 Berga-Sènior fem.
El cadet masculí  descansa.

Les noies del Vilanova Endavant 
inicien el 2018 millor que els nois

HANDBOL / LA VEU 

D iumenge el Finques 
Argent CHI s’ha des-
plaçat a Parets del 

Vallès per jugar l’últim partit 
de la 1a volta de la lliga con-
tra l’Handbol Parets B, partit 
que es preveia complicat per 
dos motius, l’Handbol Parets 
es un equip molt lluitador i de 
molt bon nivell i aquest era el 
primer partit després de les va-
cances de Nadal, un parèntesi 
de quasi bé un mes sense jugar 
partits de competició.
La primera part ha estat molt 
igualada però sempre ha es-
tat evident el domini del joc 
per part de l’Handbol Parets, 
l’Igualada no estava oferint el 
seu millor joc i anava a remolc 
del Parets , tot i això1 la lluita 
dels jugadors igualadins ha es-
tat clau per no deixar marxar 
en el marcador al Parets, ja que 
la màxima diferència ha estat 
de 2 gols al final de la primera 

part que ha acabat 18 a 16 per 
l’equip del Vallès.
A la represa del partit el Parets 
ha sortit molt endollat i han 
demostrat que no es volien dei-
xar perdre el partit , esperonats 
pels 2 gols a favor seu , en els 
dos primers minuts de la sego-
na part han posat el marcador 
en un 20 a 16 , quatre gols de 
diferència que semblaven que 
complicaven molt el partit als 
igualadins. Però sembla que 
aquest fet ha estat el revulsiu 
perquè l’Igualada despertés, 
els anoiencs han començat a 
posar-se les piles i ha reforçat 
molt la seva defensa , al cap 
de 15 minuts d’aquesta segona 
part ja anaven pel davant del 
Parets amb un 24 a 26, faltava 
encara molt de temps pel final 
del partit però el joc del Igua-
lada havia canviat , era molt 
més ràpid en col·locar la de-
fensa en els ràpids contraatacs 
del Parets i els atacs de CHI a 
la porteria del Parets eren molt 

més efectius, la victòria es veia 
a prop, al minut 25 el resultat 
era molt favorable per l’Iguala-
da, 27 a 30 , però no es podia 
deixar de lluitar perquè el Pa-
rets no ho feia tampoc, volien 
guanyar aquest partit.
L’Igualada s’ha aprofitat dels 
nervis del Parets i amb un joc 
excel·lent aquests últims mi-
nuts ha acabat el partit amb un 
merescut 29 a 33.
Aquesta mentalitat guanyado-
ra, la bona compenetració de 
l’equip i una millora tècnica 
evident, els pot portar aquesta 
temporada a pujar a primera 
divisió catalana.
Entrenats per Pol Cantero, 
han jugat: Jordi Bermejo (5 
aturades), Carles Serra (7 atu-
rades), Oscar Visa (8), Josep 
Lluis Àlvarez (2), David Cubí 
(3), Rubén Àlvarez, Esteban 
Lezama (1), Roger Calzada (2)
Adrià Suero(5), Jordi Vilar-
rubias (3), Jordi Grado(6), 
Marc Vilches (3).  
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Avui divendres, a les 8 
del vespre, el Russian 
Classical Ballet, dirigit 

per Eugeniya Bespalova, repre-
sentarà El llac dels cignes al Te-
atre Municipal l’Ateneu d’Igua-
lada. Les entrades, a un preu 
de 35, 30 i 25 euros, es poden 
adquirir des d’una hora abans 
de l’espectacle a la taquilla del 
Passatge Vives, o en línea al 
web www.ticketea.com.
El Russian Classical Ballet va 
néixer amb la missió de pre-
servar la tradició del ballet rus 
clàssic. Va ser fundat a Mos-
cou l’any 2005 i és una compa-
nyia formada per un elenc de 
ballarins graduats a les escoles 
coreogràfiques més prestigi-
oses, com les de la pròpia ca-
pital, o les de Sant Petersburg, 
Novosibirsk i Perm, que han 
actuat en teatres de gran re-

nom. La companyia combina 
l’experiència i domini de ba-
llarins internacionals i joves 
talents de la dansa clàssica, 
que ofereixen una tècnica re-
finada, una destresa inusual i 
una expressivitat dramàtica. 
Entre el seu repertori hi ha 
títols com Giselle, Don Qui-
xot, Carmen, El trencanous, 
La bella dorment o El llac 
dels cignes.

El llac dels cignes 
Freqüentment considerat 
l’epítom dels ballets clàssics, 
El llac dels cignes és un con-
te d’amor, traïció i triomf del 
bé sobre el mal. Ple de ro-
manticisme i bellesa. Amb 
música de Piotr Ílitx Txaiko-
vski, coreografies de Màrius 
Petipà i Lev Ivànov, i llibret 
de Vladimir Begichev i Gelt-
zer Vasily aquest és un ballet 

“El llac dels cignes” amb el Russian Classical Ballet, 
al Teatre Municipal l’Ateneu

que, des que es va estrenar 
per primera vegada el 1877 
al Teatre Bolshói de Moscou, 
mai ha deixat de represen-
tar-se. Des de fa més d’un se-
gle sedueix el públic que en 
gaudeix.

El llac dels cignes narra la 
història d’Odette, una jove 
víctima de l’encanteri del ter-
rible bruixot Von Rothbart, 
que la converteix en cigne du-
rant el dia i adopta la forma hu-
mana durant la nit. Només una 

declaració d’amor veritable la 
podrà alliberar de la maledic-
ció. Emmarcat en la vertadera 
poètica romàntica, el bé triom-
fa sobre el mal. Un duel entre 
la puresa del Cigne Blanc i la 
intriga del Cigne Negre.

TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora en-
ceta aquest cap de set-
mana la Programació 

Gener2/Maig 2018 amb un es-
pectacle de luxe: Aüc. El so de 
les esquerdes de les germanes 
Peya. La pianista i compositora 
Clara Peya i la ballarina i core-
ògrafa Ariadna Peya són Les 
Impuxibles que juntament 
amb Carla Rovira signen 
l’autoria d’aquesta punyent 
joia vestida de teatre, dansa 
i música en viu.
Aüc. El so de les esquerdes 
compta amb cinc intèrprets 
al damunt de l’escenari i par-
la sobre les violències sexuals, 
invisibilitzades per desconei-
xement, convivència o horror i 
que són diverses i molt més ex-
tenses del que volem imaginar. 
L’espectacle, que parteix de tes-
timonis reals, no parla només 
de violacions o assalts sexuals; 
aborda també les violències 
menys evidents però omnipre-
sents. Música, dansa i text es 
barregen en una proposta on 
la poètica del moviment té un 
paper destacat i ajuda a tractar 
un assumpte especialment dur. 
La música en viu de Clara Peya 
dibuixa uns mapes emocionals 
necessaris i compartits. Les 

Impuxibles conviden a habitar 
i ocupar aquest Aüc perquè no 
hi ha més revolucionar-hi que 
apoderar-se’n.
Aüc parteix d’una conversa en-
tre una psicòloga, una super-
vivent de violència sexual, una 

sociòloga, una ballarina, una 
música, una productora i una 
performer, que s’asseuen en 
una mateixa taula, es coneixen 
i conversen. A partir d’aquí in-
tenten allunyar-se dels tòpics 
que envolen aquest tema tan 
complex i parlar, no només de 
dels violadors que s’esperen en 
un carreró fosc a altes hores de 
la nit ni d’una violència que 
victimitza les dones i els dona 
un paper gairebé d’accessori en 
les seves experiències. La com-
panyia encara la temàtica cara 
a cara, rupturista amb els tò-

pics i que ofereix un debat pro-
pi sobre com s’afronten les vio-
lències sexuals tant socialment 
com a nivell individual amb la 
clara voluntat de qüestionar als 
espectadors.
Per Empar Bové, membre de la 
Comissió de Programació del 
Teatre de l’Aurora, Aüc “parla 
també de l’abús de poder” i “ens 
dona un missatge d’alerta a tot 
el que fa referència als abu-
sos de qualsevol tipus”. Bové 
qualifica l’espectacle de “molt 
potent” i assegura “que no ens 
deixarà indiferents” ja que ens 

El Teatre de l’Aurora estrena programació amb 
“Aüc. El so de les esquerdes” de Les Impuxibles

“doblega emocionalment per 
dur-nos a la reflexió”.
Aquest espectacle compta amb 
el suport de l’Àrea d’Igualtat de 
Gènere de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena.

Arrels igualadines
Clara i Ariadna Peya tenen for-
tes arrels igualadines. Les artis-
tes són nebodes de la desapare-
guda pianista Josefina Rigolfes 
a qui van retre un homenatge 
amb el disc esPIral i l’espectacle 
homònim que es va dur a ter-
me l’any 2015 al Teatre Muni-
cipal de l’Ateneu.

Horari i venda d’entrades
Les representacions d’Aüc. El 
so de les esquerdes, tindran lloc 
divendres 19 i dissabte 20 de 
gener a les 21 h. i diumenge 21 
de desembre a les 19 h.  Des-
prés de la funció de divendres, 
els espectadors podran com-
partir les seves opinions en 
una tertúlia que obrirem amb 
els membres de la companyia. 
Les entrades tenen un cost de 
15 € i 12 € (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.   

“Aüc” retrata les mil i 
una cares que adopta la 
violència sexual a tra-
vés del teatre, la dansa 

i la música en viu
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Aquest dimecres, 17 
de gener, s’ha for-
malitzat el conveni 

pel qual l’Ajuntament d’Igua-
lada, a través dels seus de-
partaments d’Acció Social i 
Igualtat i de Promoció Cul-
tural, s’adhereix al programa 
Apropa Cultura, que promou 
la inclusió social, facilitant 
l’accés a la programació cul-
tural d’aquells ciutadans que 
més dificultats hi podrien 
trobar.
En total són una norantena 
els escenaris que ja formen 
part d’aquesta iniciativa, en 
municipis com Barcelona, 
Tarragona, Lleida, Girona, 
Badalona, Terrassa, Figue-
res, Tàrrega, Manresa, Ma-
taró, Vic o Olot, entre molts 
altres. Ara, aquest any 2018, 
s’hi suma també el Teatre 
Municipal l’Ateneu de la ca-
pital de l’Anoia.
Aquest migdia han oficialit-
zat l’acord l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, i Sònia 
Gainza, directora del pro-
jecte. Posteriorment, amb la 
presència també de la tinent 
d’alcalde d’Acció Social i 
Igualtat, Carme Riera, s’ha 
exposat la iniciativa als mit-
jans de comunicació local i, 
tot seguit, una vintena d’en-
titats de l’àmbit social a la 
ciutat i la comarca han cone-
gut en detall la programació 
per als propers mesos, per-
què puguin valorar quines 
s’adapten millor al seu tipus 
de públic.
Apropa Cultura s’adreça a 
entitats, centres i serveis 
socials que treballen amb 

persones amb risc d’exclusió 
social, posant al seu abast 
activitats d’arts escèniques 
i música. Amb aquesta ad-
hesió, doncs, els usuaris de 
les entitats socials d’Iguala-
da –principalment persones 
amb discapacitat o risc d’ex-
clusió– podran gaudir de ta-
rifes reduïdes i més facilitats 
per a accedir a les propostes 
culturals del Teatre Munici-
pal l’Ateneu. En podran ser 
beneficiàries, per exemple, 
persones amb discapacitat 
intel·lectual, amb problemà-
tica social derivada de malal-
tia mental, amb discapacitat 
física en situació d’exclusió 
social, gent gran, persones en 
privació de llibertat, perso-
nes immigrades que formen 
part de programes d’acollida 

i d’inclusió, infància i ado-
lescència que participa en 
els CRAES o centres oberts, 
persones amb drogodepen-
dència o altres addiccions, o 
dones víctimes de violència 
de gènere i en risc d’exclusió.
Les tarifes aniran des de la 
gratuïtat fins els 3 euros i, a 
més, l’Ajuntament es com-
promet a reservar per aques-

Igualada s’adhereix al programa Apropa Cultura
Els usuaris de les entitats socials igualadines tindran tarifes reduïdes i facilitats per a accedir a nombroses propostes culturals

tes persones un mínim d’un 
2% de l’aforament de la sala, 
prioritzant les representa-
cions en horari de tarda per 
davant de l’horari nocturn.
L’Ajuntament vetllarà també 
pel correcte accés i ubicació 
a la sala de les persones amb 
mobilitat reduïda.
Les entitats locals interessa-
des a participar-hi s’hauran 
de donar d’alta al web www.
apropacultura.cat i, en cas de 
dubte, poden contactar amb 
l’Oficina d’Inclusió i Cohesió 
Social de l’Ajuntament, situa-
da a l’Espai Cívic Centre (c/ 
Trinitat, 12). Un cop adheri-
des, les entitats i les persones 
beneficiàries podran accedir 
també a activitats culturals 
de tots els municipis que for-
men part d’Apropa Cultura i 

podran reservar on-line les 
localitats a través del mateix 
portal web.

La xarxa d’equipaments 
Apropa Cultura
Apropa Cultura, iniciat l’any 
2006 per l’Auditori, és avui la 
unió d’esforços de nombro-
ses instal·lacions culturals 
de Catalunya i actualment 
en formen part més de no-
ranta equipaments d’arreu 
del territori, com ara teatres, 
auditoris, espais singulars, 
festivals i museus. Compta 
amb el suport econòmic de 
la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona, 
la Diputació de Barcelona, 
l’Obra Social “la Caixa” i la 
Fundació MRW.
El programa rep també el 
suport del Consorci Trans-
versal Xarxa d’Activitats Cul-
turals, facilitant la incorpo-
ració de nous equipaments 
adherits a la xarxa, i està 
obert a la participació de tots 
els equipaments que vulguin 
hi col·laborar oferint la seva 
programació en el sector so-
cial del seu entorn.
Més de 1.800 entitats i ser-
veis socials de Catalunya es-
tan registrats al programa i 
es beneficien de la seva ofer-
ta. Treballen per a fer pos-
sible, entre tots, una cultura 
accessible a tothom, per a 
fomentar l’accés de totes les 
persones a la cultura i a l’oci 
inclusiu i per a promoure la 
transformació social a par-
tir de la cultura, defensant 
una comunitat inclusiva 
capaç de crear condicions 
adequades a les necessitats 
de totes les persones.

TEATRE / LA VEU 

Aquest diumenge 21 
de gener a les 12h 
del migdia, la pro-

gramació de Tous en Família 
presenta l’espectacle Gnoma, 
un espectacle de titelles que 
ens parla sobre el repte de 
la convivència i l’amistat, les 
diferències i l’acceptació dels 
altres a través de dos perso-
natges, la gnoma Gwendolyn 
i la seva amiga Matilda l’ocell, 

dues amigues que viuen 
juntes en una casa que han 
construït elles mateixes i de 
la qual n’estan molt il·lusio-
nades. Però poc a poc s’ado-
nen que la convivència no és 
tan senzilla. A la Gwendolyn 
li agrada fer les coses d’una 
manera i a la Matilda d’una 
altra. Conviure no resulta tan 
divertit com elles havien ima-
ginat. Un dia la Gwendolyn 
rep una invitació per anar a 
celebrar l’aniversari de la seva 

germana però un contra-
temps en el camí farà canviar 
la relació amb la seva amiga 
Matilda.
Podeu veure Gnoma a La 
Casa del Teatre Nu el diu-
menge 21 de gener a les 12h. 
El preu de l’entrada és de 6€. 
Pels amics de La Casa i Gent 
Gran de Tous, 5€. Podeu re-
servar les vostres entrades 
enviant un mail a teatrenu@
teatrenu.com o bé trucant al 
677 519 625 (María).

Aquest diumenge 21 de gener 
“Tous en Família” presenta Gnoma

La proposta s’adreça a 
entitats, centres i ser-
veis socials que treba-

llen amb persones amb 
risc d’exclusió social 
posant al seu abast 
activitats culturals
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Com era l’escola que es 
va implantar a l’Anoia 
durant la Guerra Civil? 

Quines similituds i diferències 
hi ha entre aquella educació i 
l’actual? Quines conseqüèn-
cies va tenir la instal·lació 
de l’Escola Nova Unificada a 

Igualada? Què tenen en comú 
les germanes Maestre i la 
mestra Anna Maria Baliu? 
Aquests i altres interrogants es 
resoldran dijous vinent, dia 25 
de gener, en l’acte de presenta-
ció del llibre titulat L’escola del 
Saió. Retalls d’un projecte edu-
catiu singular, de l’escriptor i 
periodista Oriol Solà i Prat.

“Va de llibres!” presenta el treball d’Oriol 
Solà i Prat sobre l’Escola del Saió

LLIBRES / LA VEU 

Atrapada al mirall, de 
l’escriptora catalana 
Gemma Lienas, ha es-

tat la novel·la que ha servit de 
fil conductor per a la darrera 
trobada del Club de Lectura 
de l’Institut Pla de les Moreres 
destinat a mares, pares i pro-
fessorat. Aquesta sessió, que 
va tenir lloc el passat 19 de de-
sembre, ha servit per analitzar 
diferents elements d’aquesta 
novel·la d’intriga psicològica, 
una història colpidora, que 
atrapa des del primer mo-
ment, la qual va fer reflexionar 
a les assistents sobre els dife-
rents rols, psicologia i fases 
del maltractament patit per 
la Laura Bellido, protagonis-
ta muda de la novel·la. Amb 
una estructura calidoscòpica, 

Atrapada al mirall va trenant 
diferents fils narratius que 
mostren una panoràmica de 
les últimes setmanes viscudes 
per la protagonista abans de 
la seva mort, explicada per 
aquells que la envoltaven, i 
que porten a descobrir la seva 

Club de lectura a l’Institut Pla de les 
Moreres

veritable i amagada història. 
Amor, maltractaments i mi-
ralls...
Per la propera sessió, que tin-
drà lloc al març, llegirem i co-
mentarem El fil de plata, de 
Lluís-Anton Baulenas, Premi 
Carlemany de l’any 1998.

L’acte, que es durà a terme a 
la Sala d’actes de la Bibliote-
ca, començarà a les 7 de la 
tarda i s’emmarca en el cicle 
de presentació de noves pu-
blicacions “Va de llibres!”, 
que organitzen conjuntament 
l’APLEC, la Llibreria “Lle-
gim...?” i la Biblioteca Central 
d’Igualada.

MÚSICA / LA VEU 

El proper dimecres 24 
de gener a les 20.00h 
tindrà lloc un concert 

de piano a càrrec de l’igua-
ladí Joaquim Font organitzat 
per l’Escola/Conservatori 
Municipal de Música d’Igua-
lada. Aquest jove pianista 
que va cursar els seus estudis 
de Grau Professional a l’Es-
cola/Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada i els es-
tudis superiors a  l’ESMUC, 
ens oferirà un programa que 

va des de J. S. Bach - Preludi 
i Fuga en Mib M (1r llibre) 
L. V. Beethoven - Sonata n. 
21 op. 53 “Waldstein”; M. 
Ravel - Ondine (Gaspard de 
la Nuit); fins a E. Granados - 
Los Requiebros (Goyescas) i 
S. Rachmaninoff - Estudi op. 
39 n. 9 a l’Auditori de l’EC-
MMI.
El Concert es durà a ter-
me a l’Auditori de l’Escola/
Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada, Passeig 
Verdaguer 84, 86. L’entrada 
és gratuïta.

Concert del pianista 
Joaquim Font a l’escola / 
conservatori municipal 
de música d’Igualada

RESTAURANTS

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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Aquest diumenge 21 
de gener, a les 6 de la 
tarda, al Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu, el grup La 
Xarxa d’Igualada enceta les 
activitats del seu 40è aniver-
sari amb Xarivari Blues. 
Circ Los presenta una història 
nascuda de l’amistat forjada a 
l’Escola Nacional de Circ de 
Rio de Janeiro. Quatre amics 
ens oferiran un espectacle 
amb acrobàcies, malabars, 
monocicles i llit elàstic. Les 
entrades tenen un preu de 6 
€ i de 5 per als socis de Xarxa 
Igualada. Es poden comprar 
des d’una hora abans al ves-
tíbul de l’Ateneu.  L’espectacle 
compta amb el suport del De-
partament de Promoció Cul-

tural de l’Ajuntament d’Igua-
lada i el Programa.cat del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona.

Circ Los i Xarivari Blues
Circ Los és una companyia 
nascuda l’any 2006, amb l’es-
pectacle La història dels tigres 
de circ, protagonitzada per 
Boris Ribas i Joan Arqué, des-
prés de la coproducció a Bra-
sil amb la companyia “Grupo 
Contadores de Historias” on 
ha creat l’espectacle Memòri-
es d’un tigre de circ. La com-
panyia va guanyar força amb 
Cabaret Paròdia, amb una es-
pectacular varietat de tècni-
ques de circ, amb  format de 
cabaret, amb els artistes, Boris 
Ribas, Igor Buzato i Rosa Pe-

làez. Un magnífic espectacle 
de circ passant per l’humor, la 
música, la poesia visual i les 
tècniques de circ més agosa-
rades. Després de treballar en 
circs internacionals i en ca-
talans com el Raluy i el Circ 
Cric, la companyia Circ Los 
ha muntat Xarivari Blues.
Boris Ruiz i Igor Buzato 
s’acompanyen de dos amics i 
virtuosos acròbates:  Rober-
to Carlos Ramalho i Antonio 
Correa Firmino. Posen en 
escena números d’acrobàcia, 
malabars, monocicles... amb 
elegància, coreografies i 
molt d’humor. Tot amb una 
sorprenent escenografia 
que esdevé un llit elàstic, al 
ritme de la música de The 
Blues Brothers. 
Aquests dandis acrobàtics 

volen retre un homenatge als 
seus antics mestres de l’Es-
cola Nacional de Circ de Rio 
de Janeiro amb un especta-

“Xarivari blues”, del Circ Los, 
enceta el 40è aniversari 
de Xarxa Igualada

El mes de gener de 1978 
Rialles d’Igualada encetava 
la seva activitat i esdevenia 
una de les primeres ciutats 
del Moviment Rialles de 
Catalunya d’Òmnium Cul-
tural. L’any 1995 el grup 
d’Igualada s’integrà a la 
Fundació Xarxa d’espec-
tacle infantil i juvenil. Des 
dels inicis de La Mostra de 
Teatre d’Igualada n’ha estat 
impulsor i, en l’actualitat, 
col·laborador en l’apartat de 
voluntariat. 
La Xarxa és una fundació 
privada sense ànim de lucre 
formada per un moviment 
de voluntaris d’arreu de Ca-

talunya unit per organitzar 
espectacles per a nois i noies 
amb l’objectiu de promoure la 
formació de nous públics per 
a les arts escèniques i contri-
buir a la seva formació perso-
nal i cívica.
Igualada compta amb un 
grup d’unes 15 persones que 
formen el grup local Xarxa 
d’Igualada, el qual, ja des de 
fa 40 anys, duu a terme una 
programació estable de teatre 
infantil i juvenil a la ciutat. 
Aquesta programació de tea-
tre familiar suposa al voltant 
de 15 representacions al llarg 
de la temporada, que comen-
ça el setembre i acaba abans 

de La Mostra. Les funcions 
es fan al teatre municipal de 
l’Ateneu de manera quinzenal 
dos diumenges al mes.
El grup Xarxa Igualada té 
més de 1200 socis, no només 
d’Igualada, sinó també d’al-
tres pobles de la comarca. Per 
als infants, ser soci de Xarxa 
Igualada suposa una sèrie 
d’avantatges com ara un des-
compte del preu de l’entrada, 
rebre la programació a casa i 
un petit obsequi el dia del seu 
aniversari (i és totalment gra-
tuït).
A banda de la programació 
estable, el grup Xarxa d’Igua-
lada organitza els espectacles 

infantils de la festa major de 
la ciutat, així com el ball de 
carnestoltes. A més, apor-
ta el voluntariat a La Mostra 
d’Igualada, fira de Teatre In-
fantil i Juvenil que anualment 
se celebra a la nostra ciutat.
Per a aquest trimestre, La 
Xarxa ha programat Safari, 
de La Baldufa, companyia de 
comediants; un espectacle 
que porta a reflexionar sobre 
l’assetjament escolar (4 de fe-
brer). Pel cap de setmana del 
17 i 18 de febrer ha preparat 
una festa d’aniversari amb 
l’espectacle de The Penguins 
Reggae per a xics, El senyor de 
les baldufes, de la companyia 

Penélope i Aquiles, l’espec-
tacle de circ itinerant Bicirc 
del Circ Xic, i la pel·lícula 
Grand Prix a la muntanya 
dels invents, entre altres.
La Pera Llimonera presen-
tarà Plors de cocodril. Les 
aventures d’un electricista 
despistat que intenta can-
viar la bombeta de la classe 
dels infants més ploraners 
de l’escola bressol (4 de 
març). L’estenedor teatre 
oferirà el seu espectacle El 
col·leccionista de pors. Una 
persona que no només 
té pors sinó que a més a 
més les col·lecciona (18 de 
març).

cle sense paraules, però amb 
grans dosis d’humor que 
acaba amb un increïble nú-
mero de llit elàstic. 

Quaranta anys d’espectacles per a tota la família
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Especialistes en Tapes - Carrer del Clos Nº 53
Telèfon de reserves: 629 149 923

Horari: De dijous a diumenge de 20:00 a 23:00

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars
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MÚSICA / C. PLANELL 

El passat diumenge, dia 
14, al Teatre de l’Ateneu, 
el Trio Néixer va convi-

dar a un expectant i entregat 
públic a una audició memo-
rable en reminiscència dels 60 
anys de la seva constitució del 
conjunt d’harmonicistes Néi-
xer; en definitiva, sis dècades 
de fer música plegats. Amb 
l’especial col·laboració de la 
pianista Mónica Carvajal i del 
geni del bandoneó, el composi-
tor Enrique Telleria; amb el re-
clam “Néixer 60 anys després” 
aquesta audició va veure eficaç-
ment consolidada una admira-
ble acció: la col·lecta benèfica 
d’un concert per a la Fundació 
Vicente Ferrer a propòsit de la 
seva iniciativa d’edificació d’un 
poblat a la circumscripció de 
Kurnool, a Andhra Pradesh, al 
sud de l’Índia.
El concert estava fonamentat 
en la pròpia actuació del Trio 
Néixer, la formació d’harmo-
nicistes igualadins, amb la 
interpretació d’una selecció 
de músiques d’arreu, que van 
ser  mereixedores del puntu-
al reconeixement de l’entusi-
asta públic assistent; i també 
s’acompanyava de l’excepcional 
col·laboració de dos músics de 
talla, com era el cas de: la cèle-
bre pianista igualadina Mónica 
Carvajal, que ens va amenitzar 

amb uns especials moments 
amb el piano, i del no menys 
reputat mestre uruguaià, En-
rique Telleria, qui va obse-
quiar-nos amb una esplèndida 
i completa compilació d’unes 
cadencioses peces de bando-
neó -instrument del qual n’és 
tot un reconegut intèrpret- 
capaces d’elevar l’esperit en ser 
escoltades. 
Al capdavall, el concert “60 
anys després” va ser una verita-
ble explosió de sentiments, abi-
llats d’una innegable nostàlgia 
que, fins i tot, va contaminar a 
tots aquells que encara no ha-
vien a nascut a la dècada dels 
seixanta, quan es va modelar el 
grup. Tanmateix, la consuma-
ció de l’acte va ser un destacat 
agraïment a tots els convidats 
que van fer possible aquest re-
eixit esdeveniment, en particu-
lar al senyor Lleonard Del Rio, 
en la seva condició de presen-
tador i mestre de cerimònies 
de l’espectacle; a les prodigi-
oses mans de la Mónica, que 
saber va donar una lliçó de 
com acompanyar a un solista; 
i al mestre Telleria que, amb 
els harmoniosos acords del seu 
bandoneó, va descobrir unes 
composicions ben poc conegu-
des. Si més no, el vertader èxit 
d’aquesta convocatòria musical 
va consistir a fer realitat tot una 
contribució generosa envers la 
causa dels més desafavorits de 
la societat hindú.  
Als nostres dies, aquest con-
junt -que s’ha convertit en trio 
a causa del prematur traspàs 
del Ramon Cos- està format 
pels mateixos components 
d’aquells dies en què van co-
mençar a fer música, és a dir, 
amb: Ramon Closa, Joan Roca 
i Jaume March, els originaris 
del Trio Néixer. Ara, no obs-
tant, amb menys cabells i mes 
blancs, aquests artistes es man-
tenen amb la mateixa empenta 
dels dies del seu començament 
en el sentit de seguir reivindi-
cant un tipus de música més 
que sorprenent i summament 
capaç de despertar clamoroses 
emocions en tots els auditoris. 

Així mateix, una mirada retros-
pectiva ens transporta a una 
realitat que va començar ara fa 
60 anys, en un context en què 
uns joves igualadins -apassio-
nats pel món de la música- van 
convenir la creació del grup 
d’harmonicistes anomenat 
Conjunt Néixer. D’antuvi, els 
primers membres havien estat: 
el Ramon Cos, Ramon Closa, 
Joan Roca, Jaume March i Jordi 
Savall; i en aquells passos preli-
minars també s’hi va implicar 
el Romuald del Campo.
En qüestió de temps, a l’any 
1958, i ja constituïts com a 
un quintet, des de la inequí-
voca candidesa que arrossega 
la joventut es van animar de 
manera agosarada a prendre 
part dels  campionats mun-
dials convocats a la ciutat de 
Pallanza (Verbania, Itàlia), un 
espectacle que els va enlluer-
nar en les distintes audicions 
tot i no ser reconeguda la seva 
actuació amb cap premi. Se-
guidament, aquesta conjuntura 
desfavorable en lloc de desmo-
ralitzar-los encara els va empè-
nyer més envers una completa 
dedicació i major domini dels 
instruments. Insbruck, a Àus-
tria, va esdevenir la propera 
cita que els va fer grans, arran 
de l’obtenció del títol de sub-
campions del món; una men-
ció que van revalidar a l’any 

1960, a la ciutat comtal.
Al decurs d’aquesta època tam-
bé van guanyar dos campio-
nats de Espanya i altres títols, 
alhora que en Ramon Closa va 
passar a ser el campió nacio-
nal i subcampió del món en la 
categoria de solista. A aquests 
episodis de reconeixement van 
sobrevenir unes  inevitables 
contrarietats derivades de si-
tuacions familiars i laborals; 
adversitats que va conduir a la 
desfeta del conjunt. I, no va ser 
fins a l’any 1997 quan un por-
tentós moment va propiciar 
que tots ells s’engresquessin a 
reprendre altra volta aquell llo-
able camí traçat, amb l’excep-
cionalitat del gran Jordi Savall, 
que se’n va desentendre per ra-
ons evidents.
Nogensmenys, en cap cas es 
pot passar de llarg que aquesta 

El Trio Néixer, 60 anys de fer música plegats 
amb el melodiós so de l’harmònica

aventura va ser possible gràcies 
a la implicació del mestre Joan 
Just, compromès amb l’asses-
sorament i arranjament de tot 
el repertori musical fins l’hora 
del seu decés. Immediatament, 
es va comptar amb la col·labo-
ració d’un altre music d’excep-
ció, el mestre Joan Montaner; 
un mestratge que també va in-
fluir notòriament en un enca-
denat de satisfactoris resultats.       
Resoltament, en aquest nou 
escenari d’una saludable enyo-
rança  però de reconeixement 
per una ansiosa retrobada amb 
el públic, una superior i estre-
midora connectivitat es va fer 
més que evident en tot el Teatre 
de l’Ateneu. En paraules seves, i 
personalment, els agraïments 
se sumen a ser un reconeixe-
ment més que posa en valor la 
cultura i les arts musicals.           

Amb Lleonard Del Rio, Enrique Telleria, Joan Roca, Ramon Closa, Jaume March i Mònica Carvajal. / 

Esquerra a dreta, Jaume March, Ramon Closa i Joan Roca.Enrique Telleria i el bandoneó.

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

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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Interessant i molt desco-
neguda l’elaboració del 
vi càixer ( “ Kosher”) con-

sumit pels jueus d’arreu del 
món i elaborat al Celler de 
Capçanes, prop de Falset, al 
Priorat, amb denominació 
Montsant.  
 La purificació de totes les ins-
tal · lacions, maquinària, apa-
rells.... Les ampolles totes de 
vidre absolutament nou (no 
reciclat) i els taps d’un de-

terminat suro, el control del 
procés per part del rabins, 
l’etiqueta homologada i au-
todestructiva per garantir la 
puresa kosher...van sorpren-
dre l’auditori.
Explicat per l’enòloga i som 
m elier Anna Casabona, va 
aportar molts coneixements 
sobre la vida i costums de les 
comunitats jueves i sobre la 
seva antiquíssima religió.
I el proper dilluns ,  Guillem 
Martí ens parlarà de la músi-
ca sinf ò nica al cinema.

El vi càixer. De 
Capçanes... al món, nova 
xerrada a l’AUGA

HISTÒRIA / LA VEU 

La Casa del Teatre Nu 
proposa un salt cap al 
passat per parlar d’esco-

les i d’ensenyament. Concre-
tament fins a l’any 1936, quan 
l’Ateneu Agrícola de Tous fou 
confiscat per fer-hi escoles i 
implantar-hi l’Escola Nova 
Unificada, com va passar ar-
reu de Catalunya amb les seus 
i edificis de moltes altres enti-
tats, i fins a principis dels anys 
80, quan s’implementaren 
nous models educatius. Tot 
plegat amb la companyia de 
l’autor del llibre titulat L’escola 
del Saió. Retalls d’un projec-
te educatiu singular, l’escrip-
tor i periodista Oriol Solà i 
Prat. Una de les protagonistes 
del llibre, la mestra que més 
temps va impartir classes en 
aquest col·legi proper, és justa-
ment la tousenca Maria Teresa 
Guix. En la presentació el lli-
bre també es parlarà, entre al-
tres temes, de l’escola que ha-
via funcionat a Cal Magí Pati 
i de les confiscacions que es 
van fer a Fillol per engegar-hi 
també un centre escolar. L’acte 
es durà a terme divendres dia 
19 de gener a La Casa del Tea-
tre Nu (C/ dels Prats, 14, Sant 
Martí de Tous) a les 20:00h.
La Casa del Teatre Nu és l’es-
pai de treball de la companyia 
que porta el mateix nom, Te-

atre Nu, i que des de fa temps 
funciona com a espai de di-
fusió cultural oferint tot ti-
pus d’activitats per a totes les 
edats, des d’una programació 
mensual amb diferents tipus 
d’espectacles de música, dansa 
i teatre, fins a tallers de teatre 
per a infants, joves i adults. 
També és un espai obert a vi-
sites escolars, oferint una dife-
rents tipus d’activitats relacio-
nades amb el teatre on els més 
joves poden aprendre i viure 
de prop com funciona una 

“Ensenyament d’ara i d’altres temps” a 
la Casa del Teatre Nu

L’escriptor Oriol Solà 
i Prat presenta el seu 

llibre “L’Escola del Saió. 
Retalls d’un projecte 
educatiu singular”

companyia com la nostra. La 
Casa del Teatre Nu també és 
un espai que ofereix xerrades i 
presentacions amb la finalitat 
d’apropar la cultura als ciuta-
dans del poble de Sant Martí 
de Tous i comarca.

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

Temporada 
2017 - 2018Anem al teatre!

EL FANTASMA DE CANTERVILLE: Teatre CONDAL
Dia 24 Febrer 2018     Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 18.15h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran
espectacle, al Condal Entrades garantides a platea
L’empresari nord-americà Hiram B. Ortis es trasllada juntament amb la seva família a un antic Castell prop d’Ascot, Anglaterra. Lord Canterville, 
propietari anterior de la mansió, adverteix els nous habitants que el fantasma de Sir Simon Canterville vaga per la casa des que va assassinar la
seva esposa, Lady Eleonore.
Però els nous inquilins, el senyor Otis, la seva esposa  Martha i la seva �lla Virginia, no fan cas de l’advertència, sinó que es burlen constantment d’ell, 
tot i que el fantasma intenta pertorbar la pau de la família per activa i per passiva, per mantenir la seva reputació i el seu honor. 

Repartiment: Joan Pera, Pep Sais, David Olivares, Betsy Túrnez, Elisabet Casanovas, Òscar Castellví  Autor: Joan Yago a partir de l’original d’Oscar Wilde  
Direcció: Josep Maria Mestres

ADOSSATS: Teatre ROMEA
Dia 27 Gener 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 15.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Romea Entrades garantides a 
platea
23 d’abril. Sant Jordi. Una urbanització de cases adossades al Vallès Occidental. El dia s’allarga, comença el bon temps. Els veïns surten a arreglar 
el jardí, a fer l’hort, a dinar a fora. Una família de classe mitjana catalana es troba al jardí de la casa del Jordi i la Carme. El pare del Jordi -l’avi- es 
diu Jordi; el �ll del Jordi -el nét- també es diu Jordi. Tres generacions de Jordis celebren plegats el dia del nostre patró. Però ho faran envoltats de 
roses plenes d'espines, de dracs que treuen foc, de cavallers que potser no són tan valents i de princeses que es reserven un fort caràcter.

Repartiment: Ramon Madaula (Jordi) - Jordi Bosch (Joan) -  Victòria Pagès (Carme) - Carles Canut (Jordi avi) - Marieta Sánchez Martínez (Deisy) 
Guillem Balart (Jordi petit) - Autor: Ramon Madaula - Direcció: Jordi Casanovas



El Rosendo

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Un empleat modèlic que va 
tenir el CF Igualada fou el 
senyor Rossend Gabarró 

Realp, a qui coneixíem per Rosendo.
La seva tasca en el club va tenir dues 
vessants durant innumerables tem-
porades. D’una banda, la publicitat, 
repartint per la ciutat els cartells 
anunciant els partits. Per altra part, 
tenia cura del terreny de joc, mar-
cant les àrees, punts de penal, línies 
laterals, col·locar els banderins de 
córner als quatre cantons del camp, 
les xarxes de les dues porteries. Tot 
estava a punt a l’hora de jugar els 
encontres al camp del Xipreret.
Creiem recordar, també, que en més 

d’una ocasió havia estat a les portes 
de l’estadi comprovant les entrades 
del públic que acudia a veure els 
partits.
Altres empleats l’ajudaven en aques-
tes tasques, però tots tenien en el 
Rosendo un exemple a seguir. ell se 
sentia orgullós de la feina ben feta, 
sota la gorra amb el nom del club. 
Era un empleat, però també un gran 
aficionat i aferrissat seguidor dels 
colors blanc i blau de l’equip local.
Volia que el seu acurat treball 
ajudés a l’equip igualadí, que que-
dà Campió de Catalunya en 1960-
61, tornant a la Tercera Divisió, 
per tercer cop. 
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La Biblioteca Central 
d’Igualada estrenarà el 
mes d’abril «Llegir el 

teatre», un nou Cub de lec-
tura que posa en marxa amb 
la col·laboració del Teatre de 
l’Ateneu i el Teatre de l’Au-
rora. Les inscripcions ja són 
obertes i els participants es 
trobaran per comentar lli-
bres basats en les obres que 
es programaran en aquestes 
sales igualadines. És previst 
fer quatre trobades a l’any per 
comentar els llibres, i anar a 
veure després les obres en 
qüestió. A més, els lectors que 
formin part del club tindran 

un descompte en el preu de 
les entrades.
La primera cita serà el di-
mecres 4 d’abril a les 7 de la 
tarda amb la lectura de «La 
visita de la vella dama: una 
tragicomèdia», de Friedrich 
Dürrenmatt. I aquell mateix 
diumenge 8 d’abril a les 7, al 
Teatre Municipal L’Ateneu, 
els participants podran anar a 
veure la versió que n’han fet 
els Farrés Brothers i cia, amb 
Vicky Peña dalt l’escenari fent 
de vella dama. El mes de maig 
serà el torn de llegir i veure 
Shakespeare, amb la lectura 
d’«Othello», que es comen-
tarà el 9 de maig i s’anirà a 
veure al Teatre de l’Aurora el 

Llegir el teatre, el nou club de lectura 
de la Biblioteca

divendres 11 de maig a les 9 
del vespre.
Aquest nou club neix amb 
ànims de fomentar la lectura 
de textos teatrals clàssics, que 
sovint ens arriben renovats 
o reinterpretats. Alhora, es 
persegueixen objectius com 
divulgar la lectura d’un tema 
minoritari de manera amena, 
promoure un espai per al de-
bat i la reflexió, guanyar nous 
lectors i dinamitzar la Bibli-
oteca i el seu fons, en aquest 
cas concret el d’obres teatrals. 
La coordinadora i modera-
dora del club és Dolors Pa-
lomas i les inscripcions ja es 
poden fer a la segona planta 
de la Biblioteca.

FOTOGRAFIA / LA VEU 

El passat divendres, 12 de 
gener, el jurat del primer 
concurs d’Instagram 

per a l’eliminació de la violèn-
cia contra les dones va decidir 
atorgar el premi a la millor fo-
tografia a Cesc Carrer Segués. 
L’obra guanyadora va acompa-
nyada del missatge “Si conei-
xes algun cas de violència mas-
clista no et quedis observant”. 
Aquest concurs fotogràfic a 
través d’Instagram, emmarcat 
en els actes de commemoració 
del 25 de novembre, Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de 
la Violència contra les Dones, 
ha estat organitzat pel departa-
ment de Sanitat i Salut Pública 

de l’Ajuntament d’Igualada, en 
compliment del Pla de Salut 
d’Igualada 2015-2018. L’objec-
tiu del concurs era sensibilitzar 
i implicar el jovent en la lluita 
contra totes les formes de vio-
lències masclistes. El jurat ha 
estat format per Mar Grana-
dos, directora de Dones amb 
Empenta; Xavier Mula, dis-
senyador gràfic; Mireia Prat, 
agent d’Igualtat de la Man-
comunitat Intermunicipal de 
la Conca d’Òdena (MICOD) 
i Mireia Subirana, tècnica 
de promoció de la salut de 
l’Ajuntament d’Igualada. El 
guanyador rebrà com a pre-
mi una càmera fotogràfica 
Polaroid Snap Touch, amb 
funda i recanvis.

Cesc Carrer guanya el 
concurs d’Instagram per a 
l’eliminació de la violència 
contra les dones



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Institut Joan Mercader, l’edifici, o quan l’arquitectura 
ha de donar resposta als espais educatius i de cultura

A propòsit dels reiterats actes, amb motiu de 
l’Any Joan Mercader, en cap cas es pot passar 
per alt de retre també un merescut homenat-

ge a una edificació, la de l’Institut d’Ensenyament Joan 
mercader, que fa honor al nom d’aquesta insigne figura.
Una retallada mirada històrica ens descobreix l’Institut 
Joan Mercader com al centre públic que es va inaugurar 
durant el curs 1993-1994 i com a una obra –projecte 
del 1991- que mereix una especial atenció; una espaiosa 
planta que va ser dissenyada per l’arquitecte Jordi Ros 
i que ocupa un respectable espai geogràfic. Tot el com-
plex de l’immoble respon a una planificació  arquitec-
tònica ideada i enginyada per a donar resposta a la ne-
cessitat de creació d’una moderna institució educativa i 
cultural, en el sentit d’oferir la més completa i funcional 
utilització dels espais destinats a la tasca acadèmica, i 
des d’un àmbit d’una enginyós esbós  basada en l’ètica 
i l’estètica de la més avançada arquitectura funcional 
d’aquells dies de la dècada dels 90. 
Efectivament, tot el recinte és una resolta aposta per a 
acomodar les exigències funcionals del cos d’un edifi-
ci amb les propostes més novedoses de l’àmbit de l’ar-
quitectura; és a dir, perseguir fins a quin punt en una 
estructura acadèmica es poden guanyar eficàcia en la 
gestió, coordinació i ús de totes les seves seccions o 
dependències. Des d’aquesta perspectiva, tota la cons-
trucció ocupa un solar de contorn i traçat irregular, una 
fesomia semblant a una planta triangular allargassada, 
situada enmig d’un context urbà majoritàriament des-
tinat a zona residencial i propera a dues zones d’esbarjo: 
una, de mida reduïda, l’anomenada Plaça de les Tortu-
gues; i, una altra, que ocupa una àmplia àrea destinada 
a parc de descans i també d’esport, definida en l’anome-
nat Parc del Xipreret, al qual hi ha un accés directe des 
de l’Institut.
Tota la planta arquitectònica forma part d’un espai qua-
lificat pel Pla Especial d’Urbanisme de la ciutat d’Igua-
lada, com a parc i jardí, malgrat l’excepcionalitat dels 
gairebé nou mil metres quadrats que estaven reservats 
per a la construcció d’aquest important equipament 
docent. Amb la finalitat de fer realitat tot aquesta la 
planificació arquitectònica es va optar per una cons-
trucció -essencialment harmonitzada amb la natura de 
l’entorn- basada en un cos d’una escassa alçada, plante-

jat a manera de pavellons que havien d’estar distribuïts 
en tres seccions, disposades respectivament en la planta 
baixa per a allotjar les aules. Aquestes dependències de 
traç allargassat, que sempre havien d’estar orientades al 
sud esquivant els impactes de la solana, obeïen a una 
solució que en aquesta planta es proposava cercar la 
màxima homogeneïtat i el millor equilibri en les en-
trades de llum; contràriament a les zones que la per-
seguien al màxim com era el cas de les àrees destina-
des als laboratoris i a la biblioteca, situades aquestes a 
l’extrem de cada cos de l’immoble. Paral·lelament, es va 
preveure que les anomenades aules taller estiguessin 
localitzades en una doble alçada per a poder accedir-hi 
amb independència des d’una planta a una altra. I, per 
a entrellaçar i cohesionar tot el conjunt es va inserir 
una espècie de passadís que és el que ha s’ha confor-
mat com a un autèntic eix vertebrador de tot el conjunt. 
Endemés, un còmode accés a la coberta permet gaudir 
de l’espaiosa disponibilitat de la sala d’actes i d’una im-
predictible terrassa i mirador; una coberta a la qual s’hi 
accedeix -a més de per unes escales- per rampes en els 

seus extrems, ideades per a reparar els obstacles de les 
possibles barreres existents. 
En una altra esfera ens trobem, d’una part, amb el re-
cinte dedicat al gimnàs i amb accés al pati; i, d’una altra, 
amb el cos administratiu i del personal docent, tots dos 
en els extrems i confrontats amb el mur que dóna al 
carrer Sant Vicenç; un llarg tram de ciment que per-
met tensar longitudinalment tota la façana principal 
de l’Institut. Així i tot, les pistes esportives i els espais 
intersticials entre els cossos asseguren la màxima per-
meabilitat, oxigenació i obertura que s’intenta obtenir 
per a un edifici d’aquestes característiques.
L’Arquitecte, Jordi Ros
Jordi Ros va obtenir el títol d’arquitecte per l’Escola Tèc-
nica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). A 
l’actualitat, és un Arquitecte de renom, que compagina 
la seva activitat professional i creativa amb la docència, 
com a professor de Projectes Arquitectònics, a l’ho-
ra que exerceix càrrecs d’alta responsabilitat a l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
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ELEMENTS. FANG I 
FUSTA
Marga Cuerva Riba
Figures de fang que expliquen 
històries, relats de relacions, mo-
ments compartits, trobades...
Del 16 de gener al 2 de març al 
Punt de lectors de la Biblioteca

MÓN RURAL, MÓN 
NATURAL
Montserrat Oliva Segura
Exposició de gravats.
Fins a mitjans de gener a la Tossa 
de Montbui.

LA VOLTA AL MON EL 
VUITANTA CÒMICS
De Corea del Nord a Mèxic, 

d’Ucraïna a Canadà. Un recorregut 
pels cinc continents a través de la 
mirada de guionistes i dibuixants de 
tot el món i acompanyats pel per-
sonatge literari més viatger dels cò-
mics, en Tintín.
Del 14 de desembre al 31 de gener a 
la sala d’exposicions de la Bibliote-
ca Central.

LA MEMÒRIA QUIETA
Fotografies de la col·lecció de J. F.G. 
Vilanova del Camí
Del 15 de desembre al 14 de gener 
a la Sala Municipal d’Exposicions.

PROJECTE DE LES 
OBRES FINALS
Mostra dels treballs que ha presentat 

l’alumnat que ja han completat el ci-
cle formatiu de grau superior de grà-
fica publicitària i de grau mitjà d’as-
sistència al producte gràfic imprès
Del 9 de gener al 2 de febrer a la sala 
d’exposicions de la Gaspar Camps.

ESCOLA AURIA-APINAS: 
50 ANYS FENT ESCOLA
Fotografies que mostren el camí re-
corregut durant els 50 anys de l’es-
cola
Del 16 de gener al 10 de febrer al 
vestíbul de la Biblioteca Central.

REALISMO 
ESPIRITUALIZADO
Pintures de Rafael Moreno.
No hi ha una sola pinzellada que no 

sigui harmònica i justa, i tot té una 
finor extraordinària i un profund 
assossec espiritual
Del 17 de gener a l’11 de febrer a 
la Sala Municipal d’Exposicions.

INSPIRED BY PAPER
Diversos autors
Touring Exhibition 30 years IAP-
MA
Gener i febrer al mirador del Mu-
seu Molí Paperer de Capellades.

PINTURA
Pintures sobre tela dels artistes de 
l’Associació de Salut mental Cata-
lunya Anoia fetes en els classes de 
happening.
Temps indeterminat al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora.

EXPOSICIONS



Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

CINEMA FAMILIAR
Piera

Projecció de la pel.lícula de cinema famili-
ar “Gru, el meu dolent preferit”.  
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

PASTORETS
Calaf

Els Pastorets de Calaf són una de les repre-
sentacions més antigues dels Pastorets de 
Josep Mª Folch, amb 92 anys de recorre-
gut. Dirigit per Josep Garriga”.  
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a la Sala 
Folch i Torres del Casal.

MÀGIA
Capellades

Xarxa Capellades presenta “Més que mà-
gia” amb el Mag Stigman.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

VISITA GUIADA
Veciana

Visita al centre d’interpretació del Patri-
moni religiós de l’Alta Anoia. Un recorre-
gut pel romànic, el gòtic i el barroc ano-
ienc.  
Diumenge a partir de les 11 del matí a l’es-
glésia de Santa Maria de Segur.

TOUS EN FAMÍLIA
Sant Martí de Tous

La programació de Tous en Família pre-
senta l’espectacle “Gnoma”, un espectacle 
de titelles que ens parla sobre el repte de 
la convivència i l’amistat, les diferències i 
l’acceptació dels altres.  
Diumenge a les 12 del migdia a la Casa 
del Teatre Nu.

DILLUNS 22 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Guillem Martí – De Siegfried a Luke 
Skywalker. Els recursos de l’òpera i la mú-
sica simfònica en el cinema. Organitza 
AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 23 

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Club de lectura de literatura infantil
Club de lectura adreçat a pares, mares, 
avis, àvies, mestres i professionals de l’edu-
cació, per conèixer, comentar i recomanar 
les novetats sobre llibres infantil
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

RUSQUICONTES
Piera

“Entre vinyetes i bafarades”. Sessió de l’ho-
ra del conte en petit format a càrrec de la 
companyia La Mama i la padrina centrada 
en famosos personatges de còmic.  
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 

CINEMA
Capellades

Projecció de la pel.lícula “Orm, el regne de 
les neus”.  
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig.

DIMECRES 24 

CINEMA VERSIÓ ORIGINAL
Igualada 

“Eat, pray, love”. Pel·lícula dirigida per 
Ryan Murphy (2010) basada en la novel·la 
d’Elisabeth Gilbert, que es comentarà en el 
club de lectura en anglès.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

DIJOUS 25 

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.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

El periodista Oriol Solà presenta “L’Esco-
la del Saió: retalls d’un projecte educatiu 
singular”.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIVENDRES 19  

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada 

Cicle «Els fogons d’Europa a la pantalla»
“El festí de Babette”. Pel·lícula danesa di-
rigida per Gabriel Axel (1987), inspirada 
en una novel·la de Karen Blixen i tertúlia 
posterior sobre l’obra.  
Divendres  a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 

“Com aniquilar el Ratoncito Pérez”, de Fa-
brice Parme. Tertúlia d’infants a partir de 
8 anys que han llegit tots el mateix llibre i 
que han de passar uns dies abans per re-
collir-lo. 
Divendres  a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

DANSA
Igualada 

“El llac dels cignes”
Russian Classical Ballet presenta la his-
tòria d’Odette. Un conte d’amor, traïció i 
triomf del bé sobre el mal.. 
Divendres  a les 8 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

TEATRE-DANSA
Igualada 

“Aüc, el so de les esquerdes”. Aüc és allò 
que se sent entre les costures del silenci i 
la ràbia. Un espai on Clara Peya i Ariad-
na Peya (Les Impuxibles) retraten les mil i 
una cares que adopta la violència sexual a 
través del teatre, la dansa i la música en viu 
Divendres  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

XERRADA
Castellolí 

“Hem deixat els llibres. I ara què? Inter-
pretar la realitat a través dels projectes”. 
Una xerrada de la mà de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat.
Divendres  a 2/4 de 8 del vespre a la Co-
operativa.

CINEFÒRUM JOSEP ROMANYÀ
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “Moonrise King-
dom”. Presentació i col.loqui a càrrec de 
Josep Ramon Closa
Divendres  a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Sant Martí de Tous 

L’escriptor Oriol Solà i Prat presenta el seu 
llibre “L’Escola del Saió. Retalls d’un pro-
jecte educatiu singular”
Divendres  a les 8 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu.

DISSABTE 20 

CLUB DE FILOSOFIA
Igualada 

“Ètica i justícia”, de Norbert Bilbeny 
Moderador: Rafa Carmona. Espai de refle-

xió i tertúlia a l’entorn de la lectura d’un 
text filosòfic.  
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

TRES TOMBS
Igualada 

Cercavila amb carros i cavalls encapçalada 
per la carrossa de Sant Antoni, els bande-
rers, pubilla, dames i la resta de partici-
pants..  
Dissabte a les 6 de la tarda pels carrers 
cèntrics de la vila.

TEATRE-DANSA
Igualada 

“Aüc, el so de les esquerdes”. Aüc és allò 
que se sent entre les costures del silenci i 
la ràbia. Un espai on Clara Peya i Ariad-
na Peya (Les Impuxibles) retraten les mil i 
una cares que adopta la violència sexual a 
través del teatre, la dansa i la música en viu 
Dissabte  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

DISSABTES INFANTILS
Igualada 

Sopar de lliurament dels premis del 41è 
Concurs de Teatre Amateur Vila de Piera 
Dissabte  a 2/4 de 10 del vespre al restau-
rant la Cantina.

CONCURS DE TEATRE
Piera 

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
Cooperativa us convida a l’activitat  “De-
cora una màscara de Carnestoltes” 
Dissabte  a les 12 del migdia a la botiga 
Abacus.

DIUMENGE 21  

TRES TOMBS
Igualada

196è aniversari de les festes de l’Antic Gre-
mi de Traginers d’Igualada. Cercavila amb 
carros i cavalls pels carrers de la ciutat, en-
capçalada pel fanal i seguida per la carros-
sa de Sant Antoni, els banderers, pubilla, 
dames i la resta de participants.  
Diumenge a partir de les 12 del migdia 
pels carrers de la ciutat.

CIRC
Igualada

Xarivari blues amb Circ Los
Els polifacètics artistes ens traslladen a 
la màgia del circ amb números arriscats i 
vistosos de dandis acrobàtics, monocicles, 
malabars i llit elàstic. Organitza Xarxa 
Igualada.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE-DANSA
Igualada 

“Aüc, el so de les esquerdes”. Aüc és allò 
que se sent entre les costures del silenci i 
la ràbia. Un espai on Clara Peya i Ariad-
na Peya (Les Impuxibles) retraten les mil i 
una cares que adopta la violència sexual a 
través del teatre, la dansa i la música en viu 
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Troballa mèdico-geogràfica que implica treure’s el barret / 2. Seguir el 
rastre del dinar. Peix en forma de coet / 3. El mínim del mínim. Aviari al terrat de cal Francesc, 
el nano que menjava pa negre. El xai correcte / 4. La vall de la faràndula. Morenes de cabell llarg 
fumant tabac francès / 5. Ni democràtic ni domòtic: del poble. Si la poses amb sobre, aquesta 
ració mata / 6. Un sant en moto. Sòl incipient sobre substrat de pedra. La fi del fil / 7. Ferir 
per l’esquena. No és cosa de cap recinte ans dels dies de la setmana / 8. Provoca una estranya 
gratera, competir a la mar. Ànima d’actor / 9. Remenat d’oca. Tan xicarró que es pensa que el 
niu és un orinal / 10. Facis un perfil dels qui s’estengueren fins a l’Àsia Menor. Introducció a la 
costa escandinava / 11. Zero a l’esquerra. Després del servei l’espera una llarga vida residual. 
Fragment d’aeròlit / 12. Bidireccional, compartit. Reuneixi en grups adolescents / 13. Sanefa 
per decorar la mesquita. Violeta que segons com permet veure allí.

VERTICALS: 1. El més xulo de la gàbia. Turc amb pedigrí / 2. Més determinat que un. Em-
passar-se les ofenses sobre la vida laboral. Remugant enganxat al mur / 3. Tot de soques per 
amagar una mosca. Recull l’impost per fer coca / 4. Estudia història cronòmetre en mà. Ni més 
ni menys que un / 5. A dins de tots els poals. Com a herba té un aspecte merdós. Centre de totes 
les enveges / 6. Quina remor, a Empúries, amb l’edició! Mesures del caldo de repetició / 7. Rau-
ca passant del senyor Esteve. El terror de moixernons i rossinyols. Va ser l’obra de més durada 
d’en Flotats / 8. Treball de llicenciatura sobre l’ascens no social. Farcies de tal manera que resul-
taves angelical / 9. Observador per observar. Prisma per mirar en Nicolau abans no l’engeguin / 
10. Continua ben determinat. No és ben bé una negació, és l’acció de no voler. Als marges de la 
llei / 11. Tribus sudaneses que porten pluja als veïns. Fermall pel tren, allà al capdavall / 12. El 
més escaient per seure a la galeria. Afirmava tractar-se d’un mitjà de comunicació basc.
 

 

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

Biology
class

Biology
clas

Les 7 diferències per Nadia Giménez
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DILLUNS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
Targeta Taronja 
21.00
De tot i més. 
Magazín sobre la 
vida.
22.00
Info Taronja. 
Totes les notícies 
d’Igualada i 
l’Anoia.
22.15 
Targeta Taronja. 
Anàlisi de 
l’actualitat 
esportiva 
d’Igualada i 
l’Anoia.
23.00
De tot i més 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMARTS
20.00
Info Taronja 
20.15 
La Plaça. 
Entrevistes a 
persones rellevants 
d’Igualada i 
l’Anoia.
21.00 
Batecs de Piera.  
(Piera TV).
21.45 
Montbui Actiu
22.00 
Info Taronja 
22.15 
La Plaça
23.00
Batecs de Piera 

23.45
Montbui Actiu 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMECRES
20.00 
Info Taronja
20.15 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 
21.00 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
21.30 
Obert 24h
22.00 
Info Taronja 
22.15 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

23.00 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
21.30 
Obert 24h 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIJOUS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
20.45
Montbui Actiu 

21.00
La Plaça 

22.00 
Info Taronja 

22.15 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
22.45 
Montbui Actiu 

23.00
La Plaça 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIVENDRES
20.00 
Info Taronja. 
Resum setmanal 
de les notícies 
d’Igualada i l’Anoia.
20.45 
Batecs de Piera. 
Repàs a l’actualitat 
cultural de Piera 
(Piera TV).
21.45 
En imatges. 
Reportatges dels 
actes culturals més 
destacats de la 
comarca.
22.00 
Info Taronja 

22.45 
Batecs de Piera 

23.45
En imatges 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al matí.

DISSABTE
10.00 
Info Taronja 

10.45 
Repeticions
16.00
1món.cat 
18.00
Repeticions
20.00 
Info Taronja
20.45 
Targeta Taronja 
21.30
La motxilla Taronja. 
/ La meva Anoia 
22.00 
La Plaça
22.45
Info Taronja
23.30
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15
En imatges 

00.45
Montbui Actiu 

DIUMENGE
11.00 
Missa de Montserrat 
12.30
Repeticions
16.00
1món.cat 
18.00 
Repeticions
20.00 
Info Taronja 

20.45 
Targeta Taronja 
21.30 
La motxilla Taronja. 
/ La meva Anoia
22.00 
La Plaça 

22.45 
Info Taronja
23.30 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15 
En imatges 

00.45 
Montbui Actiu 

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoiaPROGRAMACIÓ

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES

0800 
1000

1000 
1300

1300 
1330

1330 
1400

1400 
1500

1500 
1700

1700 
1800

1800 
2000

2000 
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2030 
2100

2100 
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2200 
0000

0000 
0700

0700 
0800
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SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

676 959 431

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

info@caminsdevent.com www.planxisteriagelabert.com

www.igualadahc.com
93 804 42 57

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

93 803 07 63

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

93 805 00 75
www.teatreaurora.cat

677 51 96 25
93 805 08 63
www.teatrenu.com

93 131 35 58
93 749 57 79

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

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca Teatre Nu

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)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

PROPERA TEMPORADA
FEBRER 2018

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2018 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2018 

dels Hostalets 
de Pierola



El pòquer milionari
A Igualada i Montbui •  Molly’s game

RAMON ROBERT / 

B asant-se en fets reals i en un 
personatge ben concret, Aa-
ron Sorkin ha realitzat Molly’ 

s Game. De fet, el seu guió està di-
rectament basat en les memòries de 
Molly Bloom. Aquesta va ser, ara fa 
un quart de segle, una guardonada 
esportista d’elit. Després de parti-
cipar sense gaire sort en uns Jocs 
Olímpics, Molly es va traslladar a 
viure a Los Angeles, on fins i tot va 
treballar de cambrera. Gràcies a la 
seva intel·ligència, ambició i els seus 
dots empresarials, la jove i atractiva 
Molly va acabar guanyant milions de 

dòlars en el món del pòquer abans 
que l’FBI la investigués.
Protagonitzada per Jessica Chastain, 
aquesta pel·lícula és com un sorpre-
nent viatge pel món del pòquer clan-
destí a través de la vida de la Molly 
Bloom, que va esdevenir la gestora de 
les timbes de pòquer d’alt risc més lu-
xoses i exclusives del món per esdeve-
nir un objectiu de l’FBI. Pot semblar 
la típica història d’auge i caiguda que 
li encanta a Hollywood, en la que s’hi 
argumenta el conegut relat del somni 
americà. Però gràcies a l’adrenalític i 
brillant tasca del director, hi ha quel-
com més. De les runes d’un somni 
fracassat, l’esport, Molly construeix 
un altre somni, encara més ambiciós.
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Secrets inconfesables
Igualada •  Perfectos desconocidos

RAMON ROBERT / 

E l que segurament és, ara per 
ara, l’enfant terrible del cine-
ma espanyol, Álex de la Iglé-

sia, ens ofereix Perfectos desconoci-
dos, una comèdia negra basada en 
una pel·lícula italiana de fa uns anys. 
Comptant amb un grapat d’actors 
molt ben triats (Belén Rueda, Edu-
ard Fernández, Ernesto Alterio, Jua-
na Acosta, Eduardo Noriega, Dafne 
Fernández, Pepón Nieto, Beatriz 
Olivares), el cineasta basc localitza el 
seu argument en una única ubicació, 
un pis on s’hi fa un sopar d’amics. 

En concret, es tracta d’un sopar en-
tre quatre parelles, que es coneixen 
de tota la vida. Allí es proposa un 
joc que posarà sobre la taula els seus 
secrets més amagats: llegiran en veu 
alta els missatges telefònics, i aten-
dran públicament les trucades que 
rebin a mòbils durant el sopar. 
Plena de situacions paradoxals, tra-
gicòmiques, corrosives i surrealistes, 
la pel·lícula atrapa per la qualitat dels 
actors participants, pel seu ritme 
modèlic i per la diversió que propor-
ciona. A més, ens fa pensar sobre la 
hipocresia de la societat i els límits 
de la intimitat compartida.

L’antiheroi
El racó del Cineclub •  En realidad nunca estuviste aquí

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 25 de gener, a l’Ateneu 
Cinema, el Cineclub presen-
ta la producció britànica del 

2017 En realidad, nunca estuviste 
aquí, dirigida per Lynne Ramsay, a 
les 20h en versió doblada i a les 22h 
en versió original amb subtítols. 
Joe és un veterà de guerra solitari 
que es dedica a intentar salvar noies 
que són explotades sexualment. Un 

dia, rep l’encàrrec d’un polític la filla 
del qual ha estat segrestada. 
Lynne Ramsay (Tenemos que hablar 
de Kevin) presenta un argument que 
recorda Taxi Driver amb un estil tan 
impactant com si fos el mateix Scor-
sese qui estigués rere la càmera. I si 
aquell títol mític contenia una gran 
interpretació de Robert De Niro, 
aquí és l’insubornable Joaquin Phoe-
nix qui broda el seu paper d’individu 
torturat. 



MOLLY’S GAME 
Estats Units. Ambicions i pòquer. D’ Aaron Sorkin. Amb 
Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner..  
Centrada en la vida de Molly Bloom, una esquiadora que 
va arribar a ser milionària abans dels 21 anys. Després de 
perdre els Jocs Olímpics, Molly es va traslladar a viure a Los 
Angeles. Gràcies a la seva intel·ligència i els seus dots em-
presarials, la jove va acabar guanyant milions de dòlars en el 
món del pòquer abans que l’FBI la investigués.

INSIDIOUS: LA ULTIMA LLAVE
Estats Units. Terror. D’ Adam Robitel. Amb Lin Shaye, An-
gus Sampson, Leigh Whannell.
. La parapsicóloga Elise Rainier afronta el seu cas sobrena-
tural més terrorífic: a la seva propia casa. Quart lliurament 
de la nissaga ‘Insidious’

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Espanya. Comèdia negra. D´ Alex de la Iglesia. Amb Belén 
Rueda, Eduard Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta. 
En un sopar entre quatre parelles, que es coneixen de tota 
la vida, es proposa un joc que posarà sobre la taula els seus 
secrets més amagats: llegiran en veu alta els missatges te-
lefònics, i atendran públicament les trucades, que rebin a 
mòbils durant el sopar. . 

QUER

DUNQUERKE
Estats Units. Bèl·lica. De Christopher Nolan. Amb Fionn 
Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy,  
Any 1940, en plena II Guerra Mundial. A les platges de 
Dunkerque, centenars de milers de soldats de les tropes 
britàniques i franceses es troben envoltades per l’avanç de 
l’exèrcit alemany, que ha envaït França. Atrapats a la platja, 
amb el mar tallant-los el pas, les tropes s’enfronten a una 
situació angoixant que empitjora a mesura que l’enemic 
s’acosta
THI MAI
Espanya. Drama. De Patricia Ferreira. Amb Carmen Mac-
hi, Adriana Ozores, Aitana Sánchez-Gijón, Dani Rovira. 
Narra l’odissea de Carmen, una dona que, després de per-
dre a la seva filla en un accident, rep una carta que li anun-
cia que se li ha concedit l’adopció d’una nena vietnamita. 
Acompanyada dels seus dos millors amigues, Elvira i Rosa, 
que mai han sortit d’Espanya, viatjaran fins a Àsia

LA VIDA Y NADA MAS
Espanya. Drama. D’ Antonio Méndez Esparza. Amb An-
drew Bleechington, Regina Williams. 
Regina és una mare soltera que viu al nord de l’estat de Flo-
rida amb els seus dos fills, tractant d’arribar a final de mes i 
alhora lluita contra la rutina i les dificultats del dia a dia. El 
seu fill gran, Andrew, de 14 anys, està ple de menyspreu cap 
a la seva mare, i únicament l’amenaça de la justícia els unirà 
i canviarà les seves vides per sempre.

EN REALIDAD, NUNCA ESTUVISTE AQUI 
Regne Unit. De Lynne Ramsay. Amb Joaquin Phoenix, 
Alessandro Nivola, John Doman 
Joe, ex marine i antic veterà de guerra, és un tipus solitari 
que dedica el seu temps a intentar salvar dones que són ex-
plotades sexualment. No es permet ni amics ni amants. Un 
dia rep la trucada d’un polític perquè la seva filla ha estat 
segrestada. Basada en la novel.la de Jonathan Ames.

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) 

MOLLY’S GAME 
Dv: 18.00
Ds: 19:00
Dg: 21:00
Dll: 19:30
Dc: 20:00
Dj: 17:15 (VOSE)

PERFECTOS DESCONOCIDOS
Dv: 21:00
Ds: 22:00
Dg: 19:00
Dll: 17:30
Dc: 18:00

PADDINGTON 2
Ds i Dg: 16:30

CINECLUB
EN REALIDAD, NUNCA ESTUVISTE 
AQUÍ
Dj: 20:00/22:00 (VOSE)

1/ LOS ARCHIVOS DEL PENTAGONO
Dv a Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 13:00/17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/22:00
1/ LOS ARCHIVOS DEL PENTAGONO 
(VOSE)
Dm: 19:30

2/ COCO (TP) 
Dv a Dj: 17:05
Dg: 12:15/14:30/17:05
2/ STAR WARS: LOS ULTIMOS JEDI 
Dv a Dj:19:15/22:15

3/ PERFECTOS DESCONOCIDOS  
Dv Dll a Dj: 17:50/20:00/22:05
Ds i Dg: 15:45/17:50/20:00/22:05  
3/ MOLLY’S GAME 
Dg: 12:00

4/ FERDINAND
Dv: 18:00
Ds: 15:50/18:00
Dg: 12:30/15:50/18:00
4/ INSIDIOUS: LA ULTIMA LLAVE
Dv a Dj: 20:20/22:30
4/ EL INSTANTE MAS OSCURO
Dll a Dj: 17:50

5/ TRES ANUNCIOS EN LAS AFUE-
RAS
Dv a Dll Dc i Dj: 17:20/19:50/22:20
Dg: 12:45/15:00/17:20/19:50/22:20
Dm: 17:20/22:20
5/ TRES ANUNCIOS EN LAS AFUE-
RAS (VOSE)
Dm: 19:50

6/ JUMANJI: BIENVENIDOS A LA 
JUNGLA
Dv Dll a Dj: 17:40/20:15/22:45
Ds: 16:45/19:10/21:35
Dg: 12:05/14:25/16:45/19:10/21:35

7/ EL GRAN SHOWMAN 
Dv: 17:55/21:55
Ds i Dg: 15:55/20:00/22:10
Dll a Dj: 17:55/20:00/22:10
7/ STAR WARS: LOS ULTIMOS JEDI 
Dg: 12:50
7/ MAZINGER Z: INFINITY 
Dv: 20:00
Ds i Dg: 18:00

8/ THI MAI. RUMBO A VIETNAM
Dv Dll a Dj: 18:15/20:30
Ds: 16:10/18:15/20:30
Dg: 12:10/14:15/16:10/18:15/20:30
8/ EL INSTANTE MAS OSCURO
Dv a Dj: 22:35

SALA AUDITORI

THI MAI
Dv:18:30
Ds: 16:30/20:40
Dg: 16:30/18:40
INSIDIOUS
Dv i Dg:20:40
Ds: 18:40

SALA PETITA

SOLA EN CASA
Ds i Dg: 16:30
MOLLY’S GAME
Dv: 18:15/20:45
Ds i Dg: 18:30/21:00

MAUDIE EL COLOR DE LA VIDA (TP)  
Ds: 18:00
DUNKERQUE (7A)  
Ds: 19:50
WONDER WHEEL (7A)  
Dg: 18:00
LA VIDA Y NADA MAS (7A)  
Dg: 19:45
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L’antiheroi



Gener
19: Canut; Màrius i Marta; Gumersind, Pia i Germana.

20: Fabià; Sebastià. 
21: Fructuós; Auguri i Eulogi; Agnès.

22: Vicenç; Anastasi; Gaudenci.  
23: Ildefons; Francesc Gil de Frederic; Agatàngel.

24: Francesc de Sales; Mare de Déu de la Pau;  Felicià 
25: Bretanió; Elvira 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

Josep Puiggròs Solé
i

Àngela Muset Singla

1r aniversari
En record dels esposos:

Igualada, gener de 2018

Ens van deixar els dies 19 i 21 de gener de 2017
Us estimem

Josep Puiggròs Solé
En record dels esposos:

Josep Puiggròs Solé
i

1r aniversari
En record dels esposos:

Josep Puiggròs Solé

1r aniversari
En record dels esposos:

Igualada, gener de 2018

22è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

N’hi ha qui porten al món una llum tan gran, 
que fins i tot quan han marxat, la llum roman.... 

Mai t’oblidarem.

Igualada, gener de 2018

22è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

Els teus amics sempre et recordarem

Ens van deixar els dies 29 i 21 de gener de 2017
Us estimem

La família Rojas Vives us vol 
agrair les mostres d’estima cap 
al Joan Rojas, ens confirma el 
que nosaltres hem sabut sem-
pre, que ha sigut una persona 
immensament estimada i res-
pectada. En aquests moments 
de buidor, les mostres d’escalf 
que ens heu fet arribar ens 
fan més forts i ens ajuden a ti-
rar endavant tal i com el Joan 
ens ha ensenyat. Ell no es va 

rendir mai i va lluitar per ti-
rar endavant, sempre, amb el 
convenciment que endavant 
és la forma d’avançar.
Joan, et recordarem sempre 
amb el teu somriure i la teva 
mirada, que deia molt més 
que moltes paraules. Al cor et 
portem.
La teva dona, els teus fills i fi-
lles, néts i nétes.
T’estimem

Agraïment

ESGLÉSIA / LA VEU 

Començaran el proper diu-
menge, 21 de gener, a l’església 
de la Sagrada Família d’Igua-
lada, després de la missa de les 
12 del migdia, amb la lectura 
del pregó a càrrec del prego-
ners d’enguany, Jaume Ferrer i 
Piñol i Joan Vila i Prat, autor 
del pregó.
En aquest mateix diumenge, 
després de la missa de les 8 del 
vespre, tindrà lloc l’encesa de 
la Candela de les Festes 2018, 
pels Candelers d’Honor, Sr. 
Florenci Oliva i Solà, i Lluís 
Victori i Boladeras, el trasllat 
en processó de la Candela de 
les Festes 2018 a la Capella 
Familiar, Mare de Déu de la 
Candela, la benedicció i inau-
guració de la Exposició de 
Cartells, i la besada al Medalló 
de la Mare de Déu, amb el cant 
dels goigs.

Festes de la Candelera

El proper dilluns, 22 de gener, 
després de la missa de les 8 
del vespre, benedicció de les 
estampes recordatori de les 
festes.
De dilluns a divendres, cada 
dia, 5 minuts abans de la missa 
de les 8 del vespre, tindrà lloc 
el rés de la Novena a llaor de 
la Mare de Déu de la Candela.

Reunió de Vida Creixent
El proper dissabte, 20 de ge-
ner, a les cinc de la tarda, ens 
reunirem a la Capella Fami-
liar Mare de Déu de la Can-
dela de l’Església Parroquial 
de la Sagrada Família, on 
comentarem el tema: 6 -“ON 
TROBAR LA FELICITAT?” 
(Felicitat) del temari del pre-
sent curs: “PRIMAVERA EN 
LA TARDOR DE LA VIDA”. 
Animarà la reunió, Antònia 
Cortés i Serra
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La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

·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 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 

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

psicologa col. num 18.704

Psicòloga

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

PILAR PRAT
JORBA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 19: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 20: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 21: BAUSILI/JUVÉ
Born, 23/Av. Montserrat, 27

Dia 22:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 23: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 24: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 25: SECANELL
Òdena, 84

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de JAUME ORTÍNEZ /  President d’AUGA

Divendres, 19 de gener de 2018

“A l’AUGA volem oferir 
coneixements diferents, 

no estàndards”
Soc igualadí, vaig estudiar Enginyeria Tèxtil però he treballat gairebé 
tota la vida a la banca. He col·laborat en moltes iniciatives i entitats a 
la ciutat, des de l’escoltisme, Òmnium Cultural, he escrit a la premsa 
local, soc fundador de la Revista d’Igualada i des de fa uns anys, amb 
una colla de gent, ens dediquem a la d’AUGA

Què és l’AUGA?

L’AUGA és la forma igualadina de les Aules d’Exten-
sió Universitària que hi ha repartides per tot Cata-
lunya. Aquest fenomen s’ha expandit molt els últims 

anys coincidint amb el boom de gent que s’ha jubilat abans del 
que li tocava, de manera que avui en dia hi ha una vintena d’Au-
les en tot territori català i a les grans ciutats, a causa del gran 
nombre de persones que hi assisteixen, han de doblar les ses-
sions per poder donar cabuda a tothom, tot i fer-se en teatres 
de més de 700 localitats. En altres poblacions més petites solen 
fer sessions quinzenals. A Igualada, com en d’altres poblacions 
mitjanes, fem una sessió cada dilluns, durant els tres trimestres 
lectius de l’any  amb una afluència molt important de gent que 
gairebé cada dilluns omple l’Ateneu. 

Com va néixer? 

El curs vinent l’AUGA farà 25 anys i va ser fundada per un grup 
de persones encapçalades per en Magí Puig, acompanyat del Se-
bastià Borràs, del Miquel Solé i d’altres que durant gairebé 20 
anys van estar al capdavant de la Junta, fent una feina fantàstica i 
col·locant l’AUGA a un nivell molt alt, malgrat que en els últims 
anys els avenços tecnològics els van atrapar i sobrepassar -per 
raons òbvies d’edat-. La junta actual hem fet un gran esforç per 
adequar-nos a totes les novetats informàtiques i tecnològiques, 
gràcies sobretot a gent jove que ens ha ajudat -sense ells no hi 
hauríem pas arribat-, però tenim molt clar que som una junta 
de pas que d’aquí a uns anys cedirà el seu paper a gent més jove.

Qui formeu part actualment de la junta d’AUGA.

La junta som una colla d’amics, de la qual el president en sóc jo 
mateix, el vicepresident és el Ramon Muntaner, l’Agustí Pere-

lló, el Josep Munné, el Josep Torelló, la Carme Mateu Ratera, la 
Rosa Perelló, l’Andreu Escobar, el Francesc Nogué, i de la junta 
anterior queda el Silveri Lecina. Tots hi posem molt entusiasme 
i ens dividim molt els temes a treballar, cadascun porta una àrea 
concreta i tenim moltes idees de coses per programar. Aquest 
curs ja tenim tots les dates programades.

Quins criteris se segueixen a l’hora d’escollir les activitats.

Quan va començar l’AUGA venien molts professors de la Uni-
versitat de Barcelona però avui dia l’Anoia i Igualada donen pro-
fessors d’una gran competència per fer unes sessions de primer 
nivell. La nostra comarca dóna conferenciants molt ben prepa-
rats i molt amens en el tracte. També ens ofereix molts bons re-
sultats la col·laboració que tenim amb l’Escola-Conservatori de 
Música d’Igualada. Hem presentat en les nostres sessions artistes 
joves amb una gran projecció i que actualment estan tenint una 
projecció artística molt gran i això ens fa sentir molt orgullosos 
d’haver-los pogut sentir en una de les nostres sessions. Un cop 
al trimestre hi ha una col·laboració i aquest trimestre tenim la 
presentació de l’Orquestra Simfònica d’Igualada. Un altre àmbit 
d’actuació són les sessions que hem fet conjuntament amb altres 
associacions d’Igualada, com per exemple amb el Gremi de Tra-
giners, parlant dels Tres Tombs, amb el Moto Club Igualada... I 
també exercim de capitalitat: hem presentat diverses activitats que 
es fa en molts dels pobles de la comarca i encara en queden per fer. 
També hem comptat, i comptarem, amb la presència de músics 
igualadins que estan treballant en orquestres d’arreu d’Europa. 
Cada any comptem amb la presència d’un noi o noia de la co-
marca que ens presenta el seu treball de recerca i són uns treballs 
d’una qualitat altíssima. Hem trobat veritables sorpreses de conei-
xement en els treballs de recerca. Una altra de les nostres activi-

tats és el viatge que un cop l’any prepara l’Antoni Dalmau: ja hem 
visitat els País dels Càtars i hem fet la Ruta del Cister i enguany 
veurem què ens prepara per al proper mes de maig.

Quins són els objectius que es volen assolir?

Quan van començar totes les Aules de Catalunya eren molt aca-
dèmiques, actualment anem més cap a donar coneixements no 
reglats perquè el coneixement estandarditzat ja es pot trobar a 
internet i nosaltres volem ser els primers que parlem d’un tema, 
i en moltes ocasions ens hem sortim.

Quants alumnes hi ha inscrits en l’actualitat. El nombre 
d’alumnes ha anat creixent al llarg dels anys?

Ara voltem els 600 socis. El soci d’AUGA que està entrant volta 
els 60 anys i amb l’esperança de vida actual fa que el marge d’edat 
de l’AUGA s’ha ampliat. Això fa que haguem de fer sessions dife-
rents per poder acontentar tot el ventall d’edats que tenim.

Quins avantatges tenen els socis d’AUGA?

Tenen descomptes en el cinema de l’Ateneu, en el cinema de 
Tous, al Museu del Tren, a més d’altres activitats.

Què ha de fer una persona que vulgui ser soci d’AUGA.

Venir a les nostres sessions i si veiem que va venint sovint li 
demanarem que es faci soci perquè la quota que paguem és 
molt minsa i és la nostra única font de finançament. Per sort 
la majoria de conferenciants que venen a l’AUGA no volen 
cobrar. Actualment un 15% de socis de l’AUGA són de fora 
d’Igualada, de la comarca i va a més. Per a la gent, venir el 
dilluns a l’AUGA és un ritual.

Cristina Roma
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LÍDER EN VEHICLES HÍBRIDS

Des la seva construcció el segle X el Castell de la Pobla ha anat canviant de propietaris. És un dels deu millors castells catalans que es 
conserven. Recentment s’hi han dut a terme diverses obres de restauració. La més important es va acabar l’octubre de 1995 i van ser 
finançades per la Generalitat de Catalunya. Des del 1997 l’Ajuntament de la Pobla té cura de la gestió, va pavimentar el camí d’accés i va 
fer arribar l’aigua i la llum. Però com és un bé cobejat, hi ha hagut reclamacions i plets per la propietat, que es justifiquen  perquè el 1913 
Enriqueta Miquel va comprar les terres de la muntanya i la família va fer obres al castell. Però el jutjat no els va donar la raó. Ara, potser 
animats pels fets recents, els agradaria “parlar-ne”. Aprofiten estar vinculats a una important paperera de la zona. Branden els seu nom 
il·lustre, els parentius ministerials i el poder econòmic. I voldrien que es reconeguessin els seus “drets”. Els poblatans no volen perdre la 
clau de la porta, ni perdre’n el control. De moment, no volen sentir ni parlar-ne perquè, ni són okupes, ni això no és Sixena.



Carrossa del Sant als Tres Tombs de 1976, amb Joan 
Castells i Pinyol

Carrossa del Sant d’inicis dels anys 80, amb Antoni 
Aure, Pere Argelich i Joan Sellés

Carrossa del Sant a inicis dels anys 90 amb Pere 
Argelich, Antoni Aure, Josep Pons i Mensa, 
Montserrat Argelich i Josep Sellés.

Carrossa del Sant en els Tres Tombs del 2015, amb 
Albert Balcells, Josep Pons i Mensa i Ramon Llenas.

El carro del Sant és un element indispensable en la festa dels 
Tres Tombs. En totes les poblacions on aquesta festa es ce-
lebra, sempre a davant de la comitiva i en un lloc destacat, 
hi apareix aquest carro amb la imatge de Sant Antoni Abat 

acompanyat del porquet. 
Normalment aquests carros, que en molts casos són carros de pagès, 
estan guarnits amb flors per donar mes rellevància a la imatge.

A Igualada, l’any 1975 es va comprar un carro plataforma a Vilafran-
ca del Penedès, que era utilitzat per al transport de mercaderies entre 
l’estació de tren i les fàbriques, o a la inversa. Llavors aquest carro es va 
modificar per a poder ser conduït des de dalt i així, convertir-lo en la 
“carrossa” que fins als Tres Tombs del passat 2017, cada any s’ha guarnit 
de diferent manera per a poder portar la imatge del Sant.
 
Viatjant una mica en el temps, cal recordar que els inicis d’engalanar 
una carrossa pel Sant a Igualada, es troben quan membres del Gremi i 
de l’Horta Vella, al barri de Sant Crist, es reunien i amb materials molt 
austers (cosa que no la feia menys espectacular), amb boix, canyes, es-
parregueres i flors de paper, la decoraven. 

Durant uns anys, la carrossa va ser dissenyada per estudiants de l’Es-
cola d’Art Gaspar Camps, i darrerament, ha estat possible amb l’ajut de 
molts membres del Gremi i empreses que col·laboren de manera des-
interessada, procurant mantenir els elements tradicionals com el boix i 
introduint elements més moderns com ara instal·lacions elèctriques o 
equips de so.

Però l’ús per al qual va ser creat aquest carro no és el de dur el Sant, ja que 
porta elements com ara torns per lligar la càrrega, que a hores d’ara queden 
tapats per la decoració. Des del Gremi feia temps que estàvem buscant un 
altre carro que es pogués utilitzar de “carrossa”, i així poder retornar al citat 
carro el seu ús habitual.

Aquest any 2018 
estrenem un carro 
més gran, guarnit 
gràcies a moltes hores 
de dedicació, que 
esperem que sigui 
novament apreciat i 
lluït per tota la ciutat. 

La carrossa de Sant Antoni



El carro de les escaroles

ELS TRES TOMBS D’IGUALADA

En aquesta vida, tan sotmesa indefectiblement a la tecnologia i que, malgrat tants avenços que ens haurien de facilitar la 
conciliació de la vida privada i laboral, sempre anem amb pressa amunt i avall, és gratificant que, de tant en tant, puguem 
fer una petita pausa per celebrar una festa que ens rememora l’experiència de vida d’una part dels nostres ancestres, 
concretament els traginers.
Les persones que condueixen camions avui dia són els que fan una feina similar als traginers d’abans. Fan transport de 
mercaderies amb vehicles de motor, ben diferent a la tracció animal dels nostres avantpassats. Les feines d’ambdós són 
dures, però abans ho tenien molt pitjor. Per això és bo celebrar aquesta festa que organitza cada any l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada, per recordar i homenatjar els homes i els cavalls que, fins no fa pas tant del segle passat, encara 
voltaven pels nostres carrers amb carros o cavalcant, fent de transportistes i escoltàvem sovint “arri!” per encoratjar els 
animals a caminar; expressió lligada amb la traducció de traginers al castellà: arrieros.
Avui en dia el paper dels cavalls, abans tan important, en els països més desenvolupats està relegat, a part del sector 
alimentari, a l’esport i al lleure. Pel que fa al transport per tracció animal, en molts països del món encara esdevé impres-
cindible, i en alguns conviu amb els altres mitjans mecànics. I és agradable saber que, en alguns llocs del món encara 
hi ha cavalls en llibertat, ferals o salvatges, i esperem que això continuï essent així perquè aquest animal tan noble s’ho 
mereix.
Així doncs, la feina de traginer, encara continua viva, encara que lluny de nosaltres. Això no obstant, el fet de ser traginer 
va més enllà de la tasca específica de transportar mercaderies. És l’expressió de la interdependència de l’ésser humà 
amb els animals i el respecte mutu, per tal que cadascú ocupi el lloc que li pertoca dins la societat i la natura. Cal des-
tacar també que l’Antic Gremi de Traginers s’ha actualitzat i compta amb un gran bagatge femení dins les seves files, 
amb la incorporació de les noves generacions. Això és molt important per garantir un futur pròsper a l’entitat centenària.
Us desitgem llarga vida i energia, ara renovada, per transmetre’ns aquesta filosofia d’amor i respecte als animals i també 
a la tradició, que des del 1822 ens aneu regalant i fa que sigui un dels tresors més preuats de la ciutat d’Igualada.

Benvinguts, doncs, Tres Tombs 2018 i moltes felicitats!

Pere Camps i Oviedo
Regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals


