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Marc Castells, alcalde d’Igualada

Ampli suport popular a l’híper de Bon Preu... 
i dura oposició a l’Ajuntament d’Igualada
ERC, CUP, PSC i Decidim voten en contra, i el 
PP s’absté a la requalificació de l’antiga Vivesa

Els igualadins es mostren molt favorables al 
projecte, a través de les xarxes socials
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 El grup Bon 
Preu invertirà 13 
milions d’euros i 
donarà feina 
a 100 persones

Fira dels 
Torrons a 
Òdena  Pàgina 7

Marc Castells: 
“Fer ara un 
nou POUM 
paralitzaria 
Igualada”
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ENTREVISTA A 
L’ALCALDE 
D’IGUALADA

L’antiga fàbrica Vivesa es convertirà al llarg d’aquest any 2018  en l’hípermercat més gran de la ciutat.

 Assumirà la 
construcció d’una 
nova rotonda 
al carrer St. Josep 
i refarà la del 
carrer Lleida

 Cedirà una 
planta a la 
ciutat, i una 
altra la dedicarà 
a formació de 
personal del país

Dijous, marató 
de donació de 
sang a 
Montbui

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •
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L’EDITORIAL

51 Veus de l’Anoia
U n total de 51 anoiencs han rebut fa pocs 

dies una citació del jutge d’instrucció nú-
mero 1 d’Igualada per tal que, durant uns 
dies determinats de la primera setmana 

de març, es presentin al jutjat en qualitat d’imputats 
(investigats, per ser més curosos) arran de la seva su-
posada participació en la convocatòria de vaga gene-
ral del 8 de novembre. És, 
que se sàpiga, l’única cita-
ció “col.lectiva” que es co-
neix arreu de Catalunya. 
No se sap ben bé per qui-
na raó, de nou a Igualada 
i comarca ens convertim 
en notícia i en bandera de 
no se sap del tot per qui-
na causa, quan, en cen-
tenars d’indrets del país, 
els fets pels quals s’està 
suposadament “investigant” a gent de casa nos-
tra han succeït a tort i a dret. Exactament iguals. 
Pacífics, però contundents en defensa d’una causa 
legítima. Tant com qualsevol altra en un país occi-
dental i democràtic. 
Cinquanta-una famílies, la majoria amb l’excusa 
d’una simple -i rídicula- presa de matrícula dels cot-
xes aparcats al voltant de l’autovia A-2, es troben im-

mersos en una situació d’enuig i de patiment que és 
impròpia d’algú que, diuen, deu la seva carrera pro-
fessional a defensar-nos dels qui ens volen “fer mal”. 
Estem arribant a uns extrems molt delicats. No és, 
ni de llarg, justificable considerar com a “imputades” 
a persones sense identificar-les prèviament, i obli-
gar-les a acudir a un jutjat en companyia d’un ad-

vocat. Sembla, com ja 
s’ha dit des de la soci-
etat civil, una estratè-
gia pueril per intentar 
demostrar des de ves a 
saber “qui del què” és 
capaç. Jugar d’aquesta 
manera amb la “justí-
cia de proximitat” no 
sembla que ajudi mas-
sa a alleugerir el clima 
de tensió que, diuen, 

alguns volen imposar en la societat catalana. No es 
tracta de voler “fer por” com si això es tractés del 
Tren de la Bruixa per la Festa Major. Siguem seriosos. 
L’administració de Justícia, malauradament, té pocs 
recursos i prou feina a alleugerir les seves causes pen-
dents per manca de personal i de material. Només 
ens faltava alentir-la encara més amb assumptes  més 
propis d’altres contrades. Si us plau. 

Estem arribant a uns extrems 
molt delicats. No és, ni de llarg, 

justificable considerar com a 
“imputades” a persones sense 
identificar-les personalment. 
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Oleguer Presas, exjugador del Bar-
ça, ha estat jutjat, juntament amb al-
tres 10 persones, “d’atemptat i resis-
tència a l’autoritat, desordres públics 
i lesions” pels fets que van tenir 
lloc el 27 de setembre del 2003 (fa 
14 anys) en l’anomenat ‘cas Bemba’ 
(un polèmic desallotjament d’un bar 
musical de Sabadell que es va acabar 
amb un enfrontament d’un cos an-
tiavalots local, sota la supervisió de 
l’alcalde Manuel Bustos i de Josep 
Ayuso, portaveu del PSC de Saba-
dell, que van considerar que els joves 
de l’esquerra alternativa feien massa 
soroll). 

Rita Barberá, exalcaldessa de Valen-
cia que va morir el 23 de novembre 
del 2016, ha estat invitada a la inau-

guració de l’AVE que va fins a Cas-
telló. El Ministeri de Foment ha te-
lefonat a l’Ajuntament de València, 
que és l’organisme que ha rebut la 
invitació, “per disculpar-se” de la re-
lliscada. “És un element més d’aquest 
AVE arriba molt tard i no corre com 
els altres ja que no podrà superar els 
220 Km/h.”

Juan Ignacio Zoido, ministre de 
l’Interior, va explicar que “el desple-
gament policial amb motiu de l’1-O 
(l’anomenada operació Copèrnic), 
va costar 87 milions d’euros i va 
comportar desplaçar a Catalunya 
fins a 6.000 agents, tant de la Policia 
Nacional com de la Guàrdia Civil”.

Soraya Sáez de Santamaria, vice-
presidenta del govern, va declarar “el 
govern adoptarà tot tipus de mesu-
res perquè no es dugui a terme una 
investidura de Carles Puigdemont”.

Pablo Crespo, número dos de la 
trama Gürtel i exsecretari general 
del PP a Galícia, va declarar davant 
el Tribunal que el jutja que Álvaro 
Pérez era qui tenia les relacions amb 
el PP valencià i amb els càrrecs pú-
blics d’aquesta comunitat. “Parlava 

amb Camps, amb Costa, parlava de 
les seves relacions amb Rambla, amb 
Pedrosa, amb tots els membres de 
l’executiva del partit, amb consellers, 
presidents provincials... la seva feina 
era la captació de negoci”. 

Héctor López Bofill, professor de 
dret, ha dit “no s’hauria de descartar 
la possibilitat de portar Rajoy i les 
altes autoritats espanyoles davant la 
Cort Penal Internacional per la per-
secució d’un grup o col·lectivitat amb 
identitat pròpia fonamentada en mo-
tius polítics (article 7H de l’Estatut de 
Roma.”

Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat destituït per l’article 155, 
que ha presentat candidatura per ser 
reelegit ha dit “entre ser President o 
presidiari, millor ser President a Brus-
sel·les.”

Francisco Pérez de los Cobos, ex 
president del Tribunal Constitucio-
nal i candidat espanyol al Tribunal 
Europeu de Drets Humans, va rebre 
un zero en l’examen tècnic quan al ser 
preguntat en anglès va respondre als 
examinadors “poden fer-me les pre-
guntes en espanyol?”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

És curiós, ben curiós, que l’arribada de Bon 
Preu i la requalificació dels terrenys de l’anti-
ga Vives Vidal porti tanta cua. Els comparti-
ments estancs de determinada societat iguala-
dina, no necessàriament “la carca i de dretes” 
que alguns bategen amb les lletres ITV (Igua-
ladins de Tota la Vida) s’han sacsejat perquè 
veuen en l’operació de la companyia d’Osona 
aquella mena de pessic en principi dolorós 
però que, en el fons, acaba produint un plaer 
diví. Un pessic que va per barris. 
És per acabar agafant un atac de riure veu-
re com l’oposició completa de l’Ajuntament 
-menys el PP, que en aquest tema diu que no 
és ni carn ni peix, punyeteros- es posa d’es-
quena a una inversió de 13 milions d’euros 
-una porrada de calés- a Igualada i cent llocs 
de treball directes, i a l’arribada d’una em-
presa 100% de capital català, quan a les xarxes  
socials, igualadins de tutti colori es desviuen 
per la notícia. Comentaris positius a dojo, 
gairebé en una proporció del 80%. I en totes 
les xarxes: Facebook, Twitter, Instagram... La 
Igualada Real aplaudeix una mesura amb tots 
els dits de les mans, però la Caverna Itevera 
s’exclama perquè algú ve a molestar la seva 
cadireta. Fa nosa. Emprenya. 
Buff... passen els anys i no n’aprenem.
Encara recordo quan Mercaplus es va instal-
lar a les Comes, l’any 1988. Als mitjans d’aquí 
arribaven les queixes dels llavors més jovenets 
ITV. La cadena francesa que va construir el 
primer hipermercat a Igualada era com Llu-
cifer. Un desastre per a la ciutat. El final del 
comerç de casa. Els comunicats de la llavors 
Unió de Botiguers d’Igualada es repetien com 
l’all. Cada setmana. Mentrestant, molts d’ells 
corrien com llebres cap a les Comes per fer-
se amb una de les botigues que l’empresa va 
obrir al costat del súper. Utilitzaven la premsa 
cada dia per criticar al “diable”, però per dar-
rere pactaven amb ell... Això és cert com la 
llum que ens il·lumina. 
Hauríem de començar a tenir consciència, 
amics, que les coses canvien. El món canvia. 
I sí, la nostra Igualada també. Millor dit, ja ha 
canviat. Però alguns es resisteixen a mantenir 
la caverneta. Els temps són difícils, sí, ho sé, 
però ho són per a tothom. Toca moure’s.
No sé si de debò tot això de Bon Preu és o 
no una jugadeta política, un vestit a mida, o 
una trabeta per a l’oposició per part de Marc 
Castells.  Però si el poble té tant la paraula 
per segons què, també la deu tenir per això. I 
agrada, i molt. De manera que sigueu benvin-
guts i feu de debò Bon Preu!

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67

Bon Preu i 
Mercaplus



D esprés de la intensa devaluació 
salarial experimentada entre 
el 2008 i el 2015 és absoluta-
ment prioritari per al moviment 

sindical que els salaris recuperin poder de 
compra. Considerem que és de justícia que 
el creixement econòmic ha de ser inclusiu i 
arribi al conjunt de la societat, però alhora és 
també un incentiu per a una economia més 
eficient.  
Entre el 2012 i el 2016, la pèrdua mitjana 
acumulada de poder adquisitiu a Catalunya 
ha estat del 5,9% i no s’entén que segons les 
dades macroeconòmiques creix l’economia i 
aquesta no arribi a la butxaca i a la vida quo-
tidiana de la classe treballadora.
En aquesta lògica, valorem positivament 
l’acord que hem subscrit amb CEOE, CEPY-
ME, UGT i Govern de l’Estat per pujar el 
20% el Salari Mínim Interprofessional en 
dos anys. És un increment rellevant quan-
titativa i qualitativament, ja que situa una 
discontinuïtat positiva en la línia de corregir 
una disfunció del nostre ordenament labo-
ral, que permetrà arribar a 850€ per catorze 
pagues (quasi 12.000€ any el 2020), prop del 
60% del salari mitjà que recomana la Carta 
Social Europea i que afecta fonamentalment 
a dones i joves. Considerem que és un acord 
positiu, perquè posa en valor la concertació 
social com a espai de construcció de drets 
per a les persones més vulnerables i també 
és rellevant, perquè ha de tenir una incidèn-
cia important en una negociació col·lectiva 
a l’ofensiva, que impulsi a l’alça els salaris i 
que promogui una major democratització 

de l’empresa i les relacions laborals.
Les dades registrades indiquen un 1,4% 
d’increment salarial mitjà als convenis del 
2017 fins a l’octubre (0,89% als d’empresa 
i 1,45% als sectorials). Tot i que hi podem 
copsar una millora salarial en els convenis 
signats el 2017, només el 16,41% del total 
dels convenis tenen clàusula de garantia 
salarial. L’any 2018 negociarem convenis 
sectorials que afecten el 70% del total de 
les persones treballadores a Catalunya on 
es concentra la quantitat més important de 
convenis d’àmbit d’empresa. I també repren-
drem la concertació i el diàleg social amb 
la renovació de l’AENC de caràcter estatal 
i de l’Acord Interprofessional de Catalunya 
(AIC).
En una societat i un mercat de treball cada 
cop més desigual, que ha incrementat en-
cara més la diversificació i fragmentació 

de les identitats laborals, hem de continuar 
denunciant un problema de primera magni-
tud com es que més de 385.000 treballadors 
i treballadores que malgrat tenir una feina, 
viuen per sota del llindar de la pobresa i no 
poden cobrir les seves necessitats bàsiques. 
La nostra missió és situar a l’agenda el treball 
digne i els drets socials, base d’una societat 
amb més cohesió i benestar. També visibilit-
zar i dimensionar els problemes quotidians 
de les treballadores i treballadors, les seves 
reivindicacions i anhels. 
En definitiva, oferir alternatives viables i 
poder aconseguir acords en un context mar-
cat per un mercat de treball inestable, amb 
una alta rotació laboral, treball precari i un 
increment significatiu de les desigualtats, 
passa per enfortir la negociació col·lectiva i 
conquerir conveni a conveni espais de se-
guretat laboral i suficiència econòmica.  

OPINIÓ  |  3Divendres, 26 de gener de 2018

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

La
 tr

ib
un

a
ALFONSA SANTIESTEBAN, Coordinadora de l’Anoia. Unió Interco-
marcal CCOO BaixLlobregat-Alt Penedès- Anoia-Garraf A l’ofensiva per 

incrementar els salaris

#L’enquesta de la setmana

Estàs d’acord amb la instal·lació d’un 
Bonpreu Esclat a l’antiga Vives Vidal?

 Sí 89%  No 11%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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
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ARMAND MONLEON

El pilot anoienc amb la KTM de l’equip Daming Mining Racing va 
assolir un excel.lent 14è lloc al Ral.li Dakar, en una edició que no 
ha deixat indiferent ningú per la seva duresa.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

REUNIÓ DE LA GATZA-
RA PER ENCARAR ELS 
50 ANYS DE LA CORAL
Coral Infantil Gatzara

El pròxim curs, 2018-2019 farà 50 anys 
que va néixer la Coral Infantil Gatzara. 
Un grup de cantaires de la Coral Mix-
ta de l’Schola Chantorum van decidir 
crear una coral infantil per a la ciutat 
d’Igualada. La Coral va néixer amb 
moltes ganes, alegria i gatzara que ens 

ha portat a celebrar el seu cinquan-
tè aniversari. Durant aquests 50 anys, 
per la Gatzara han passat moltes veus i 
persones. És per aquest motiu que con-
videm a tots els ex-cantaires, ex-mo-
nitors, pares, mares, tiets, tietes, avis i 
àvies que vulguin, a apropar-se aquest 
dissabte 27 de gener a les 18.30 a l’Espai 
Cívic Centre per poder aportar les idees 
que vulguin i així poder celebrar els 50 
anys de la Coral com cal.

REDUCCIÓ DE SALARIS
Pilar Crespo

Estic convençuda: les dones treballem 
més que els homes. Un detall és com 
aprofitem el temps, és habitual que de 
60 minuts traguem de profit 75. Ells 
dediquen hores al treball però perquè 
dels 60 minuts han tret 45 o 50. La vida 
ens ha portat a això: des de sempre hem 
compaginat diverses activitats i ens 
agrada portar les coses al dia. Sabem fer, 

no el mateix que ells, sinó moltes coses 
que ni intueix l’altre sexe. Per tant, no 
estic d’acord en què cal cobrar el mateix 
que els homes, el just seria que nosaltres 
cobrem com a mínim el que ells reben 
actualment i després segons les capaci-
tats personals anar augmentant el sala-
ri. I ells des de ja, que percebin el sou de 
les seves companyes uns anys fins que 
s’equilibri la injustícia que durant tota la 
nostra existència hem sofert perquè ells 
eren els que decidien tot.
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La Fundació Carulla convida a empre-
nedors culturals a participar en la nova 
edició del Premi Lluís Carulla, dedicat a 
impulsar projectes que des de la cultura 
ofereixin respostes als reptes de present i 
futur de la societat catalana. 
El guardó vol premiar i fer viables ini-
ciatives culturals de valor afegit i diri-
gir-se als emprenedors culturals perquè 
presentin els seus projectes en clau de 
transformació social. Els creadors cul-
turals del nostre país són bons conei-
xedors del poder transformador de la 
cultura, i el Premi Lluís Carulla té per 
objectiu identificar aquests projectes, 
impulsar-los i acompanyar-los perquè 
siguin sostenibles.

L’emprenedoria cultural com a valor 
per a la societat
En els últims anys la creació cultural s’ha 
vist especialment castigada per la man-
ca d’inversió des de les administracions 
publiques i agreujada per polítiques fis-
cals que l’han perjudicat directament. 
Els creadors i emprenedors que tot i les 
dificultats han continuat apostant per 
la cultura, ho han fet des d’un profund 

convenciment de la necessitat de la crea-
ció cultural com a motor de millora per 
a la societat. La Fundació Carulla se sent 
identificada amb aquest fet i vol recolzar 
l’emprenedoria cultural que permet pen-
sar i interpretar els reptes del país des de 
múltiples perspectives, i teixir una socie-
tat en la qual tothom se senti representat. 
El Premi Lluís Carulla 2018 vol premiar 
els esforços per fer de la cultura quelcom 
viu, transformador i sostenible, que ens 
acompanyi durant tota la vida. En pa-
raules de Marta Esteve, Directora de la 
Fundació Carulla:
“La cultura és un element imprescindi-
ble per conviure en societat i per imagi-
nar com millorar-la. La creació cultural 
mostra tot el seu potencial quan ens in-
terpel·la directament, quan ens fa partí-
cip i ens qüestiona. Des de la Fundació 
Carulla volem potenciar l’impacte de la 
creació cultural al nostre país, ajudant 
a fer visibles, viables i duradors aquells 
projectes culturals que plantegen un 
impacte i conviden a la ciutadania a 
prendre’n part. Volem animar els cre-
adors a pensar intervencions culturals 
multidisciplinàries, de valor afegit, que 

trobin entre la tecnologia i l’art (per 
posar uns exemples) espais de cons-
trucció cultural”.

Projectes que poden optar al Premi 
Lluís Carulla 2018, terminis i dotació 
econòmica
Els projectes que optin al Premi Llu-
ís Carulla 2018 poden ser inèdits, estar 
en una fase inicial o bé plantejar un salt 
qualitatiu Poden ser projectes digitals, 
musicals, del món de les arts escèniques, 
de la poesia i la literatura, de fotografia, 
del cinema i el món audiovisual... Pot 
ser un projecte tecnològic, científic, una 
publicació, o bé una combinació entre 
alguns d’aquests àmbits. La convocatò-
ria és oberta a particulars, empreses i 
organitzacions sense ànim de lucre, i el 
període d’inscripció és del 8 de gener al 
8 d’abril de 2018. Els guardonats es do-
naran a conèixer a mitjans de novembre 
d’enguany.

Acompanyament professional per ga-
rantir la viabilitat dels projectes
Una de les novetats del Premi és l’as-
sessorament i acompanyament em-

presarial als projectes premiats per tal 
de garantir-ne la viabilitat. Netmentora 
Catalunya, una organització de suport 
a l’emprenedoria, és l’associació que 
formarà i farà seguiment als premiats 
per tal que esdevinguin emprenedors 
culturals.
La dotació econòmica dels premis és de 
100.000 euros i es distribueix de la se-
güent manera:
• Premi al projecte guanyador: 60.000 € 
+ 2 anys d’acompanyament empresarial
• 2 premis a projectes finalistes: 
15.000 € per projecte + assessora-
ment empresarial

Un web i un blog per a la cultura trans-
formadora
El Premi Lluís Carulla disposa del web 
www.premilluiscarulla.cat en la qual es 
presenten exemples de projectes i in-
tervencions que transformen la societat 
des de la cultura, així com articles i en-
trevistes a creadors culturals que volen 
servir d’inspiració per als candidats que 
presentin projectes. El hashtag #LaCul-
turaTransforma acompanyarà les comu-
nicacions del Premi.

Premi Lluís Carulla 2018:
100.000 € per a projectes culturals transformadors
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En llegir el text de la 
Constitución Españo-
la en vigor, hom pot 
pensar –amb raó- que 

Espanya és un estat de dret, car 
el text constitucional reconeix 
la separació de poders i expli-

cita que “la soberania reside en el pueblo”. De la 
lectura del text constitucional es desprèn que el 
poder legislatiu es deriva de la voluntat popular, 
expressada a les urnes. 
Defineix la divisió territorial en disset comunitats 
autònomes, amb els seus respectius estatuts, parla-
ments, tribunals i governs autònoms, derivats sem-
pre del resultat de les urnes. És a dir, de la voluntat 
dels ciutadans.
Malgrat la claredat meridiana de la Constitución 
Española pel que fa a les normes de funcionament 
de l’Estat, avui en dia, i pel que respecta a Catalu-
nya, l’Estat de Dret només existeix sobre el paper. 
El govern central –el de l’Estat- els darrers anys 
respecte a Catalunya, no ha fet altra cosa que vi-
olentar l’esperit de la Constitución utilitzant-la per 
laminar el poder del Parlament i la Generalitat de 
Catalunya i, darrerament, fins i tot, violant els drets 
humans de molts dels diputats catalans –democrà-
ticament elegits pel poble- en funció de les seves 
idees polítiques.

Ho explicava molt gràficament dilluns passat els 
President de la Generalitat Carles Puigdemont a 
la Universitat de Copenhaguen: “Han prohibit les 
pancartes amb la paraula Democràcia. Han inter-
vingut el correu dels ciutadans. Han prohibit el 
color groc. A Catalunya ens han tancat les dele-
gacions comercials estrangeres que permeten, per 
exemple a Andalusia. Res d’això està contemplat en 
la Constitució i, en canvi ens ho apliquen”.
Cap d’aquestes mesures ni altres que també ens han 
imposat, formen part de  la Constitución Española, 
però ens les apliquen segons els interessa als que 
governen l’estat. El que formalment seria un estat 
de dret, per la violència del gobierno, s’ha convertit 
en una dictadura on els drets dels diputats electes i 
dels ciutadans que els han votat, són trepitjats de la 
pitjor manera.
Diu Soraya Sáenz de Santamaria que mai per-
metran que Carles Puigdemont sigui elegit 
president de la Generalitat. Com ho poden dir 
quan li donen suport la majoria de diputats 
i som més de dos milions de catalans els que 
donem suport al nostre president? On són els 
nostres drets ciutadans?
L’enyorat dibuixant català Jaume Perich va dir en 
temps de Franco: “No sé si aquest país és una mer-
da o aquesta merda és un país”. Passen els anys 
i la situació dels drets  ciutadans empitjora. Però 
ara no podem esperar que el vell general mori per 
deslliurar-nos de la dictadura. Només la Repúbli-
ca ens pot alliberar. 

El govern central –el de l’Estat- els 
darrers anys respecte a Catalunya, 
no ha fet altra cosa que violentar 

l’esperit de la Constitución utilitzant-
la per laminar el poder del Parlament 

i la Generalitat de Catalunya 

JAUME FERRER I PiÑOL, escriptor

El paper ho 
aguanta tot

La llibreta del POR Y DE

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Aquesta sèrie d’articles no te-
nen per finalitat oferir unes 
memòries meves de caràc-

ter personal. Però potser hauria de 
recórrer, de tant en tant, a aquest 
tipus de records si poden ajudar a 
bastir un comentari més general. És 
el cas d’aquesta llibreta del POR Y 

DE, conservada gelosament durant 73 anys!. “Bre-
ve historia del C. de F. Igualada” es llegeix. La vaig 
començar a escriure -en castellà, és clar- quan tenia 
deu anys. 28 pàgines. Lletra cal·ligràfica dels Maris-
tes (la letra con sangre entra). Encobertada -encara 
ara- amb una pàgina d’un dia-
ri de l’època. I la raó de ser del 
títol: deixar constància que la 
llibreta era escrita POR (confir-
mant-ne l’autoria) Y DE (sentit 
de propietat). Amb un J. Ferrer 
al final. Amb només 10 anys!. 
Allà s’hi troben dades de tres 
anys d’aquest club igualadí: 
“1944 a 1946 inclusives”, diu la 
resta del títol. Partits amisto-
sos i de campionat, resultats, 
jugadors, gols marcats. Amb 
les classificacions fiables, cosa 
que no era tan simple aleshores 
perquè solia haver-hi canvis des 
dels despatxos federatius reco-
llits a la llibreta. Molt més en-
davant, vindrien els meus anys 
en la directiva del club: vivèn-
cies directes dels èxits esportius o les ensopegades, 
els temps d’escriure de futbol, les coneixences amb 
companys periodistes -determinant, la relació amb 
en Joan Gual i Morera, de tan acurada i àgil escrip-
tura-, publicacions especials de resums històrics, la 
proclamació de 50 socis d’honor o la lletra que em 
van encarregar per a l’himne estrenat en la inaugu-
ració de Les Comes (1986). Himne que encara avui 
m’emociona, quan en dies de poc fred, l’escolto en el 
camp, gravat per la Schola Cantorum amb música 
de Manuel Pedragosa.

En aquesta llibreta vaig començar a reflectir l’estima 
pels colors blaus de l’equip de futbol de la meva ciutat. 
He arribat a la conclusió de quan i com em va venir 
aquesta afecció als papers, a escriure. Nascut el 34, 
del 36 al 39 es va patir la guerra civil. Una guerra de 
la qual, per la meva curta edat, no en vaig saber res, 
llevat que jo no veia el pare -ell hi va anar- i que du-
rant un temps vaig viure rodejat de soldats. Mentre 
la mare anava i venia d’Igualada quan podia, amb la 
meva àvia paterna, vam passar un temps del període 
bèl·lic vivint a Cal Roio, fàbrica de paper de la Torre 
de Claramunt, al peu de la riera de Carme. Ens hi 
portà la nostra amistat amb els Juncà, els quals eren 

familiars dels Costas, propieta-
ris del molí paperer. Va ser quan 
corrien rumors que la Rambla 
igualadina seria incendiada, mal 
averany que no es produí. A Cal 
Roio hi havia una bona espla-
nada plena de paques de papers 
necessaris per a la indústria. Jo 
-llavors amb quatre anys- jugava 
enmig de muntanyes de retalls 
de diaris i revistes de tota mena. 
Vaig agafar-hi afecció i comen-
çava a entendre l’abecedari. Des-
prés, en acabar-se la guerra, la 
Madre Pilar a la Divina Pastora, 
m’acabà d’ensinistrar en la cons-
trucció i lectura de frases. Als 
meus set anys, cap als Maristes. I 
als deu, la llibreta.
Retrocedim. Des de Cal Roio, 

on a més de paques de papers hi havia instal·lat el 
quarter general dels militars resistents a la zona, 
un grupet de gent retornàvem a peu cap a Igua-
lada. Els avions, amenaçadors, volaven damunt 
nostre. Vam fer nit a l’aixopluc d’una cova natu-
ral. Aquesta aventura, i poc després la visió de 
les tropes victorioses que baixaven desfilant pel 
carrer d’Òdena cap a la Rambla, són els primers 
records ben definits de la meva vida. Era l’entra-
da dels “nacionals”. 22 de gener de 1939. Dilluns 
passat es van acomplir 79 anys. 
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“Prefereixo veure 
aquest projecte de Bon 
Preu a un edifici que 

queia i era objecte d’ac-
tes vandàlics, que feia 
pena cada vegada que 

passaves per allí”

Marc Castells, alcalde d’Igualada.

“No hi ha ni Pla B, ni 
Pla C. S’ha d’investir 
president a Carles 
Puigdemont”

Marc Castells: “És més important fer operacions urbanístiques 
amb bisturí, perquè donen rendibilitat a Igualada”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, ha man-
tingut aquesta setmana 

una entrevista amb La Veu 
de l’Anoia per donar resposta 
a temes de candent actualitat  
com l’anunciada “no reno-
vació” del Pla General Urba-
nístic, o, més recentment, el 
projecte de Bon Preu que ha 
necessitat  d’una requalificació 
urbanística a l’antiga Vivesa. 

La requalificació de l’antiga 
Vives Vidal i l’arribada de 
Bon Preu no han caigut bé a 
l’oposició. S’ho esperava?
Miri, nosaltres estem molt sa-
tisfets de com ha anat tot. Por-
tàvem un any treballant-ho, i 
crec que gràcies a aquesta mo-
dificació del planejament els 
ciutadans en gaudiran molt. 
El grup Bon Preu assumirà 
la despesa de construcció de 
dues rotondes, de prop d’un 
milió d’euros. Amb la cons-
trucció d’una rotonda al final 
del carrer Sant Josep, amb 
l’avinguda Catalunya, soluci-
onem un problema important 
de mobilitat. Pensi que per 
aquella zona hi passen uns 
17.000 vehicles diaris. 
D’altra banda, es millorarà 
molt la rotonda del carrer Llei-
da, avui és molt petita i hauria 
de ser, i serà al final, tan gran 
com la del Canaletas. També 
la ciutat serà propietària de la 
quarta planta de l’edifici, que 
es manté amb la seva estruc-
tura original. Són 1.600 me-
tres quadrats que enriquiran 
el patrimoni públic de la ciu-
tat... El més important, crec, 
és que es generen cent llocs 
de treball, això és prioritari, i 
que es recuperi un edifici que 
havia estat molt simbòlic per a 
Igualada. 
Si tot són beneficis com és 
doncs que hi té l’oposició en 
contra?
Bé, l’oposició es troba en una 
fase de pre-eleccions. El que 
voldrien és que no féssim res i 
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ens poguessin acusar precisa-
ment d’això, de no fer res. Per 
a mi és una satisfacció que ens 
acusin de que fem. La crítica 
sempre és benvinguda, però 
penso que en aquest cas és in-
justa, perquè crec que el que 
fem és el que volen els iguala-
dins. Hem tingut la sensació 
que moltíssima gent ha vist 
amb bons ulls aquesta opera-
ció, i el cert és que la ciutat hi 
guanya de manera molt im-
portant. A més, pensi que si 
aquesta empresa no vingués 
a Igualada, s’instal·laria, se-
gur, en un altre municipi de la 
Conca. És millor que fem de 
capital i que un grup impor-
tant, català, que factura prop 
de 1.300 milions d’euros, és 
molt satisfactori.
Tampoc li sembla bé el pro-
jecte a les entitats comercials 
d’Igualada i Conca. Home, 
moltes àrees comercials sí 
que hi ha...
Diria que qui hauran de patir 
són els hipermercats de la seva 
mida que hi ha a la ciutat. Evi-
dentment, la gent no menjarà 
dues vegades. Però igualment 
això redunda en benefici dels 
igualadins, perquè hi hau-
rà competència, i quan això 
passa, baixen els preus. Tam-
bé cal  tenir en compte que el 
sostre comercial d’alimentació 
d’Igualada, a dret a llei, està 
cinc mil metres quadrats per 
sota de la mitjana de ciutats 
com la nostra. Amb aquesta 
superfície i la que hi haurà a 
la plaça de Cal Font ens situ-
arem, només, a la mitjana... 
Encara recordo, fa molts anys, 
quan es va instal·lar a Iguala-
da el Mercaplus a les Comes. 
Hi havia escenes gairebé de 
pànic entre els comerciants. 
Els temps han canviat molt, 
ja ho veu. No ens han de fer 
por, aquests projectes. Això 
ens reforça com a capital, i a 
l’entorn de l’antiga Vives Vi-
dal es generarà més atracció 
econòmica. Prefereixo veure 
això a un edifici que queia i 
era objecte d’actes vandàlics, 
que feia pena cada vegada que 

passaves per allí. Hem de ser 
optimistes respecte aquesta 
instal·lació. 
Vol continuar preferint el fer 
modificacions del Pla Urba-
nístic com aquesta, a renovar 
el POUM per complet? 
Si haguéssim fet el POUM 
nou, i, per sentit comú, ja s’ha-
gués inclòs en aquests terrenys 
de l’antiga Vivesa una clau co-
mercial enlloc de la industrial 
existent, perquè és lògic que 
no hi hagi cap més indústria 
nova dins de la ciutat, tots 
aquests beneficis que li deia 
que s’han aconseguit per Igua-
lada amb aquesta modificació, 
no haguessin estat possibles. 
Entenem que aplicar el bistu-
rí és una eina de progrés per a 
la ciutat. Miri, en sis anys que 
porto d’alcalde ningú del car-
rer ha vingut a dir-me “alcalde 
faci el POUM”, llevat d’algun 
grup polític que crec que ho fa 
més amb la intenció de para-
litzar la ciutat.
S’han fet moltes modificaci-
ons urbanístiques.
Sí, però eren necessàries. Hem 
modificat els terrenys del cos-
tat del Gabriel Castellà per a 
fer-hi un institut públic nou; 
els de l’antic Hospital per a fer-
hi una residència i un campus 
universitari; a l’Adoberia Bella 
per a fer un centre dedicat al 

sector de la pell; als terrenys 
de l’avui supermercat Aldi 
aconseguint una sortida nova 
des de l’estació d’autobusos, 
esvaint molta circulació al car-
rer Bisbe Perelló; la del Mer-
cadona, aconseguint endre-
çar una zona molt deixada, la 
urbanització d’una plaça i un 
pàrquing que serà de la ciutat 
d’aquí 22 anys, i finalment, la 
del propi Campus Universitari 
del Pla de la Massa. Aquesta 
fórmula és bona. 
Prefereix esperar doncs a la 
nova Llei de Territori de la 
Generalitat.
Nosaltres no sabíem fa dos 
anys que l’avantprojecte de la 
nova llei demana, i en alguns 
casos exigeix, que un POUM 
no el pugui fer una ciutat 
sola, sinó amb els munici-
pis del seu entorn. És lògic 
que l’Ajuntament d’Igualada 
treballi amb el de Montbui 
perquè no té sentit que als 
dos cantons del riu es facin 
les coses cadascú pel seu can-
tó. Aviat es veuran, a l’entorn 
del projecte de la Via Blava, 
al costat del riu, actuacions 
a banda i banda molt espec-
taculars. Ara mateix endegar 
el POUM seria paralitzar tots 
els projectes de la ciutat, per-
què s’haurien de suspendre 
totes les llicències. Ara és més 
important fer les operacions 
quirúrgiques amb bisturí que 
ens permeten molta rendibi-
litat per a la ciutat d’Igualada. 
A Urbanisme de la Genera-
litat es van quedar sorpresos 
amb el projecte de Bon Preu 
de la gran quantitat de rendi-
ment que s’havia tret per a la 
ciutat. Això és bo. 

Marc Castells forma part 
de l’executiva del PDeCAT 
i és vicepresident de la Di-
putació. Són posicions prou 
significatives com per veure 
tot el que passa a la política 
catalana i el procés inde-
pendentista des de primer 
nivell. L’alcalde pensa que 
“aquesta situació que vivim 
és anòmala, jo personal-
ment tinc un amic a la pre-
só, en Quim Forn. Fa poc 
vaig rebre una carta seva, i 
l’acabava amb la frase “pri-
mer Igualada, després Ca-
talunya”, perquè li havia dit 
moltes vegades, ens veiem 
cada setmana, i la recordava 
en aquesta carta. La llegia 
amb tristesa, certament”. 
Per a l’alcalde tenir conse-
llers i el president a l’exili 
“és una vergonya molt gran”, 
i es mostra convençut que 
“el president ha de ser Puig-
demont, això és inqüestio-
nable”. Castells recorda que 
a les eleccions del 21D va 
votar més gent que mai “i 
l’independentisme va ob-
tenir la majoria, va ser una 
victòria de la dignitat, de 
la democràcia i de Carles 
Puigdemont. No hi ha pla B, 
ni C.. Ningú no perdonarà a 
cap grup polític que no tre-
balli per la investidura del 
president Puigdemont, qui 
faci el contrari és un traïdor 
a la seva pàtria”. 

“Si haguéssim fet el 
POUM nou i aquells 
terrenys ja fossin co-

mercials, la ciutat ara 
no hagués obtingut tots 

aquests beneficis”

“El més important, 
crec, és que es generen 

cent llocs de treball, 
això és prioritari, i que 

es recuperi un edifici 
que havia estat 

molt simbòlic per a 
Igualada”
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La modificació del Pla 
General s’aprova úni-

cament amb els vots de 
la majoria absoluta del 
PDeCAT, amb l’absen-
ció del PP i la resta de 

l’oposició en contra

Llum verda per instal·lar un Bon Preu a l’antiga Vivesa.

L’Ajuntament aprova la requalificació dels terrenys de l’antiga 
Vivesa per a fer possible el projecte de Bon Preu
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
va aprovar dimarts la 
modificació puntual del 

Pla General a l’illa on hi havia 
ubicada les antigues fàbriques 
de Vives Vidal i Colom Bisbal 
-que eren terrenys industrials- 
per convertir-la en sòl comer-
cial i permetre així el projecte 
del grup Bon Preu per instal-
lar allí un hipermercat de la 
marca Esclat. 
La modificació es va apro-
var amb els vots de la majoria 
absoluta del PDeCAT, amb 
l’abstenció del PP i els vots en 
contra d’ERC, PSC, CUP i De-
cidim, i va aixecar força enre-
nou i debat al Saló de Sessions 
de l’Ajuntament.
El tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, Jordi Pont, va defen-
sar l’interès públic d’aquesta 
operació. “Quan s’obrin aquest 
supermercat i el previst a Cal 

Font, Igualada es situarà a la 
mitjana catalana en superfície 
comercial en ciutats de la seva 
mida. A més, és obvi que no té 
sentit que aquella zona conti-
nuï tenint una qualificació de 
sòl industrial”. Pont també va 
deixar entreveure que “si Bon 
Preu no hagués vingut aquí, 
hauria anat a un altre lloc de la 
Conca d’Òdena”. 

Conill: “És la culminació 
d’una gran mentida”
El regidor d’ERC Enric Co-
nill es queixava, entre d’altres 
coses, que “es perden places 

d’aparcament a l’exterior. Els 
llocs de treball que es guanyen, 
d’una manera o altra també es 
perdran. És cert que hi ha una 
inversió important, però tam-
poc canvia res massa impor-
tant. Si es tenia molt clar que 
aquesta activitat es volia fer, 
perdem una oportunitat per 
pensar com refer tota aquella 
zona, com per exemple la con-
nexió amb el barri de Montser-
rat, o per aprofitar per a gua-
nyar activitats de valor afegit”.
Per al regidor republicà “la 
modificació és la culminació, 
i em sap greu dir-ho, d’un fra-
càs en matèria de promoció 
econòmica. Es van fer moltes 
promeses, però la realitat és la 
que és, ens veiem aquí apro-
vant un centre comercial. És la 
culminació d’una gran menti-
da, no hi ha voluntat política 
per fer un nou POUM. És una 
situació que ens tenalla a tots 
els igualadins”. 

Riba: “L’Ajuntament 
acaba fent un urbanisme 
Frankenstein”
Jordi Riba (Socialistes) afirma-
va que el seu grup s’havia pre-
guntat “si realment convenia 
una nova superfície comercial, 
i la resposta és que no, a més, 
tampoc és el model adequat 
per a la ciutat. És la tercera mo-
dificació puntual del Pla Ge-
neral que es fa, després de les 
de Mercadona i Aldi, i ja vam 
dir llavors que alteraven les re-
gles del joc per a determinades 
marques, entrem en un terreny 
que no és correcte”. El porta-
veu del PSC afegia que “estem 
davant una guerra comercial 
entre marques que lluiten pel 
territori, i entenem que l’Ajun-
tament no hi hauria d’entrar, 
perquè té també efectes en el 
model de comerç de proximi-
tat que tenim a la ciutat,  i, a 
més, no respon a una pla-
nificació”. En aquest sentit 
“responem de manera re-
activa des de l’Ajuntament, 
acabem fent un urbanisme 
Frankenstein, a base de re-
talls i d’anar cosint”.

Mateu: “Aquest és un joc de 
suma zero”
Albert Mateu (CUP), d’acord 
amb els arguments d’ERC i 
PSC, afegia que “és evident que 
aquesta modificació no respon 
a un interès públic, se li ha fet 
un vestit a mida a qui ha vin-
gut, tot plegat incrementa la sa-
turació comercial que té Igua-
lada, si tenim en compte també 

el supermercat que s’obrirà a 
Cal Font, sumant més de cinc 
mil metres quadrats”. Per al cu-
paire “és complicat fer créixer 
el dinamisme local en base a 
proposta d’aquests tipus, és un 
joc de suma zero, perquè ni es 
vendrà més, perquè la gent no 
menjarà més, i a mig termini 
veurem perillar llocs de treball 
en altres establiments”.  A més 
“no és el mateix que els igua-
ladins deixin els seus diners 
comprant coses en empreses 
locals, que en d’altres de capi-
tal forà. És una qüestió cabdal 
des del punt de vista econò-
mic. En tot això Igualada hi 
guanya ben poc”.

Castañé: “És una mostra 
de la seva covardia per 
fer el POUM”
Dario Castañé (Decidim) in-
tervenia per afirmar que “el 
cirurgià Castells ha tornat a 
fer una operació quirúrgica, 
aquí ens coneixeran aviat per 
fer operacions a mida. Aquest 
govern es dedica a fer urbanis-
me a la carta, mostra de la seva 
covardia a fer el POUM, vostès 
demostren que no tenen mo-
del ni de ciutat ni de comerç 
local. Amb el que fan estan 
hipotecant el futur de la ciutat, 
no han fet cap previsió del què 
pot passar, i els animo a de-
mostrar que no tenim la raó”. 

Agramunt: “Cal ser pragmà-
tic, no tot és negatiu”
Joan Agramunt (PP) argu-

mentava que “sempre és bo 
que hi hagi diàleg i consens 
amb el sector comercial, hem 
d’intentar ser pragmàtics, i 
l’eina més important que té 
l’Ajuntament és el Pla General 
Urbanístic, voldríem que el 
govern treballés per planificar 
la Igualada del futur, repensar 
la ciutat i fer front als reptes. 
L’alcalde diu que hem de tenir 
més pes a Catalunya, i és veri-
tat, però això s’ha de treballar. 
Lleida està fent ara mateix un 
nou POUM. No pot deixar 
l’urbanisme d’Igualada en un 
calaix”. El veterà regidor popu-
lar afegia que “de tota manera, 
hi ha un altre cantó de la ba-
lança i si ve algú, s’ha d’escol-
tar, i la ubicació que s’ofereix 
és bona, és una operació per 
valorar. No tot és negatiu. Ens 
abstindrem”. 

Trasllat de Fitex a una 
planta de l’edifici
Recordem que el projecte in-
clou eixamplar el carrer que 
dóna al Caprabo, un pàrquing 
per a 400 persones, una nova 
rotonda a l’altura del carrer 
Sant Josep i refer l’actual del 
carrer Lleida. 
El grup Bon Preu invertirà 
13 milions d’euros. Es tracta 
d’una sala de vendes de 3.900 
metres quadrats -el doble del 
Mercadona actual- i compta-
rà amb uns 400 aparcaments, 
i 100 llocs de treball directes. 
L’híper ocuparà una planta 
sencera. Una altra es cedirà a 
l’Ajuntament, que la dedicarà 
a un centre del sector tèxtil, 
traslladant la fundació Fitex 
del seu emplaçament actual 
-just al davant, a l’antiga Amè-
lior-.  Una altra planta serà 
per a formació del personal 
de Bon Preu de tots els centres 
del sud de Barcelona, Lleida i 
Tarragona.

El projecte inclou 
eixamplar el carrer que 

dóna al Caprabo, un 
pàrquing de 400 places, 

una nova rotonda al 
carrer Sant Josep i refer 

la del carrer Lleida

El projecte de Bon Preu ha 
tingut una important oposi-
ció política i també de les en-
titats comercials, però alhora 
un important suport popular. 
Aquesta setmana, els comen-
taris a les xarxes socials són 
majoritàriament positius. 
Mai, però, plou a gust de tot-
hom. 
Jordi Vilarrúbias, vinculat 
al Supermercats Supermas i 
alhora president de Vilano-
va Comerç, explica que “ens 
trobem davant una requalifi-
cació feta a mida. Això és un 
greuge comparatiu respecte 
d’altres empreses. No s’ha 
fet tampoc un estudi sobre 
la saturació comercial”. Per 
a Vilarrúbias “és evident que 
tenim una densitat prou im-
portant com ara tenir que 
suportar noves superfícies 
comercials. Aquesta situació 
actual posa de manifest que 
no hi ha un projecte global de 
comerç a la Conca, que per-
meti la convivència del petit 
comerç amb les grans super-
fícies”. 
En una línia similar, l’Associ-
ació Nou Centre d’Igualada 
de Comerciants, Negocis i 
Entitats creu que “no s’estan 
avaluat totes les repercussi-
ons comercials que tindrà 
aquest increment de super-
fície de vendes” i argumenta 

Les entitats comercials 
d’Igualada i la Conca, en contra

que avui la Conca “no té la 
quantitat de consumidors po-
tencials necessària, ni tampoc 
hi ha previsió d’un creixe-
ment demogràfic important 
a mitjà termini, que aporti 
prou consumidors per tots 
els comerços i supermercats”, 
i es pregunta “quines conse-
qüències tindrà doncs aques-
ta ampliació del la superfície 
comercial per al petit comerç 
especialitzat i de proximitat? 
Com afectarà als supermer-
cats petits/mitjans com ara 
Supermas i Sebastian, entre 
altres, o al mateix mercat 
municipal de la Masuca, ja 
avui amb moltes parades 
buides?”
El president d’Igualada Co-
merç, el també regidor Xavier 
Figueres, apunta que “nosal-
tres respectem la iniciativa de 
qualsevol emprenedor, volem 
que això quedi molt  clar, però 
al mateix temps entenem que 
el que s’ha fet, a mida, és un 
greuge i una amenaça per al 
sector comercial de la ciutat 
d’Igualada”.
Per a Figueres “ara no és el 
moment ni el context per a 
fer una operació així, perquè 
dividirà entre més, el poc 
que hi ha. Una altra superfí-
cie més d’alimentació no di-
versifica, que és el que seria 
necessari”. 



El CDR d’Igualada, 
Conca i el Bruc, i 

l’Ajuntament d’Igua-
lada, ja han mostat el 
rebuig al procediment 

judicial, basat en “ma-
trícules” de cotxes

Dijous vinent, xerrada 
de l’exdiputada d’ERC 
Anna Simó sobre els 
presos polítics

Un total de 51 anoiencs, investigats per la seva 
“suposada” participació en la vaga general del 8N
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U n total de 51 anoiencs, 
la majoria d’Iguala-
da i la Conca d’Òde-

na, han estat citats pels dies 6 
i 7 de març al jutjat número 1 
de la capital de l’Anoia com a 
“investigats”, suposadament 
com a participants en els talls 
de l’autovia A-2 durant la vaga 
general del 8 de novembre. En 
la carta enviada als afectats, 
se’ls avisa que cal que vagin al 
jutjat a declarar “acompanyats 
d’un lletrat”, en el marc d’unes 
diligències prèvies -la primera 
fase de qualsevol cas judicial- 
9/2018.
Les diligències es basarien en 
atestats i informes dels Mossos 
d’Esquadra, i els citats haurien 
estat localitzats gràcies a les 
matrícules de vehicles que es-
taven aparcats prop de l’autovia 
i que apareixien en aquests do-
cuments. Lògicament, la carta 
va dirigida als propietaris dels 
vehicles, que no necessària-
ment són els qui els conduïen 
aquell dia, o els que eren a la 
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El proper dijous, 1 de febrer, 
la que fou fins la darrera le-
gislatura secretària de la Mesa 
del Parlament, la republicana 
Anna Simó oferirà una xerra-
da sobre la situació dels presos 
polítics i el relat judicial dels 
darrers mesos. Serà a l’Espai 
Cívic Centre, a les 19.30 h.
Les advocades Blanca Solano 
i Carolina Telechea, aques-
ta darrera també regidora 
d’ERC Igualada, acompanya-
ran l’adjunta a la presidència 
d’ERC en un col·loqui que 
porta per nom “Presos polí-
tics: quina és la situació ju-
dicial?”. Les tres ponents in-
tentaran respondre els dubtes 
que a tots ens sorgeixen al 
voltant de l’embat judicial 
que han rebut molts dels re-
presentants polítics catalans, 
alguns encara a la presó, al-
tres a l’exili, però també de 
tots aquells que varen haver 
de declarar davant els or-
ganismes judicials de l’estat 
espanyol, i que encara estan 
pendents d’un judici.  

protesta en aquell moment. 
El Comitè de Defensa de la 
República (CDR) d’Igualada 
Conca d’Òdena i el Bruc ha 
fet aquesta setmana un comu-
nicat en el qual manifesta “la 
mesquinesa que suposa que els 
agents atribueixin a una sola 
persona la qualitat de “partici-
pant actiu” en una mobilitza-
ció d’entre 200 i 300 persones, 
i alertem del risc de crimina-
lització personal quan Mos-
sos argumenten que el motiu 
d’incloure’l en l’informe és 
que es tracta d’una perso-
na “coneguda per participar 
en diverses concentracions i 
manifestacions”.
El CDR manifesta “l’oposició 
més contundent” a aquest pro-

cediment judicial i recorda que 
ele 8N va ser “una jornada de 
mobilització general arreu del 
país en defensa de la digni-
tat i de la democràcia. Un crit 
unànime del nostre poble en 
demanda de llibertat i d’una 
República que ens alliberi d’un 
Estat demofòbic i lliberticida 
com ho és l’espanyol”. 
El CDR assegura que es mobi-
litzarà “arreu de la comarca per 
acompanyar a les investigades i 
presentarem mocions als ajun-
taments per a que les institu-
cions públiques manifestin la 
seva oposició pública a l’inici 
de les diligències prèvies i mos-
trin solidaritat públicament 
amb les 51 persones”.

Suport de 
l’Ajuntament d’Igualada
En aquest sentit, el ple munici-
pal va aprovar dimarts amb els 
vots a favor del PDeCAT, ERC, 
CUP i Decidim, l’abstenció del 
PSC i el vot en contra de PP, 
una moció de suport a tots els 
encausats. La moció manifes-
ta l’oposició de l’Ajuntament a 
aquest procediment judicial, 
mostra la solidaritat amb les 51 
persones, i reafirma el reconei-
xement cap a les mobilitza-
cions massives de caràcter 
no violent que el poble cata-
là ha protagonitzat els dar-
rers mesos en demanda de 
llibertat i contra la repressió 
policial i judicial.

Propera construcció
Habitatges exclusius, local comercial, 
aparcaments i una zona enjardinada 
amb piscina d’ús privat. 

Edifici d’alt nivell situat a la zona 
nord de la ciutat, de fàcil accés a 
les vies principals de comunicació i 
d’entrada al municipi, amb façana 
a les avingudes Mestre Muntaner 
i d’Andorra, davant de l’hospital. 
Habitatges de 2, 3 i 4 habitacions 
amb àmplies terrasses.

Informació i vendes:

T. 93 803 43 40
Plaça de la Creu, 2, Igualada / www.finquesrambles.com

MUNTANER 
RESIDENCIAL

Comercialització:

OBRA 
NOVA EN 
VENDA
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L’ocupació del bus urbà 
supera per primera 
vegada els 800.000 

usuaris en un any, per 
sobre de la mitjana 

d’Igualada

L’entorn del Fort de Sant Magí, el 1917.

La ciutat recuperarà el 
Fort de Sant Magí
REDACCIÓ / LA VEU 

E l ple municipal ha 
aprovat inicialment 
aquest dimarts, 23 

de gener, el projecte d’obres 
que ha de permetre arran-
jar els terrenys que envolten 
el  Fort de Sant Magí, fins ara 
tancat, per acabar reobrint-lo 
a la ciutat. Aquest projecte 
paisatgístic complementa un 
altre projecte d’obres, pressu-
postat pel govern municipal 
per aquest exercici 2018, que 
rehabilitarà l’històric edifici 
que dóna nom a aquest es-
pai del Poble Sec, actualment 
molt malmès. 
Tal i com han explicat l’alcal-
de, Marc Castells, i la regido-
ra de turisme, Patrícia Illa, 
els objectius amb aquests dos 
projectes complementaris, 
són consolidar l’estructura 
del  fort i recuperar-lo com a 
element de memòria d’aquest 
episodi històric a la capital de 
l’Anoia i, a banda, convertir el 
seu entorn en una zona d’esta-
da agradable i accessible per 
als veïns del barri, on les vistes 
sobre la ciutat siguin protago-
nistes. 
La intervenció al voltant de 
l’edifici contempla, entre altres, 
la recuperació de la vegetació, 
una urbanització bàsica amb 
petits camins, l’establiment 
de mobiliari urbà i la il·lumi-
nació. L’espai serà accessible 

des del c/ Carme Verdaguer, 
mitjançant una escala que ara 
es restaurarà i s’adaptarà a la 
normativa de seguretat, i tam-
bé a través d’un passatge des 
del c/ de la Salut, en aquest cas 
a peu de carrer. 
Les obres per a la consolida-
ció de l’edifici, per les quals 
es compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, estan 
pressupostades en 50.000 eu-
ros. El projecte que ara s’ha 
aprovat per a arranjar l’entorn 
preveu una inversió de 97.000 
euros. 

Gairebé dos segles d’història 
El Fort de Sant Magí és una 
fortificació defensiva aixecada 
l’any 1.837, durant la prime-
ra Guerra Carlina, al mateix 
punt del Pla de Sant Magí que 
anteriorment havia allotjat 
una capella dedicada al sant. 
Es va construir fent servir pre-
cisament les pedres de l’antiga 
capella i pràcticament al ma-
teix temps que la torre aixe-
cada a la Muntanya del Pi de 
Santa Margarida de Montbui. 
Consta d’una planta quadran-
gular amb dos pisos i encara 
avui conserva elements dis-
tintius, com les espitlleres de 
totxo i pedra. Es troba en un 
terreny d’uns 1.400 m2, on 
també hi ha un antic dipòsit 
d’Aigua de Rigat i una singular 
torre octogonal, visible des de 
bona part de la ciutat.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da, la Generalitat de 
Catalunya i l’operador 

del servei de bus a la ciutat, 
l’empresa S.A. Masats Trans-
ports Generals, han fet balanç 
aquest dimecres, 24 de gener, 
del funcionament de les línies 
urbanes durant l’any passat. 
N’han parlat l’alcalde, Marc 
Castells, i el secretari d’Infra-
estructures i Mobilitat de la 
Generalitat, Ricard Font. 

Augment del 4,8% dels 
usuaris de bus urbà
Pel que fa pròpiament a la ciu-
tat d’Igualada, els usuaris es 
van incrementar el 2017 en un 
4,82%, passant dels 379.449 
als 397.747. Observant en de-
tall les línies interiors, la Línia 
Circular 1 (LC1) va créixer de 
188.618 a 196.263 viatgers, la 
Línia Circular 2 (LC2) ho va 
fer dels 190.831 als 201.484. 
Aquest increment, segons 
Marc Castells, posa de mani-
fest diferents aspectes “com 
l’evident reactivació de l’eco-
nomia i l’ocupació al territori, 
la creixent activitat università-
ria a la nostra ciutat i la bona 
valoració del servei de trans-
port públic urbà que fan els 
nostres ciutadans”. 
D’altra banda, pel que fa al 
conjunt de línies que, des 
d’Igualada, connecten amb 
Santa Margarida de Montbui 
i Vilanova del Camí, els usu-
aris van créixer en conjunt un 
4,19%, passant dels 797.323 
el 2016 als 830.737 el 2017 i 
superant, per primer cop, la 
franja dels vuit-cents mil. En 
concret, la Línia Transversal 
de Vilanova del Camí (LTV) 
ha passat de 240.863 pas-

El bus exprés a Barcelona tindrà origen i 
sortida davant l’edifici del Punto Blanco

satgers a 253.184, pujant un 
5,11%, la Línia Transversal de 
Santa Margarida de Montbui 
(LTM) ha crescut un 1,5%, 
dels 166.582 als 169.120 usu-
aris i, pel que fa a la Línia 
Transversal dels Festius (LTF), 
la pujada ha estat més mo-
derada, passant de 10.429 a 
10.686 passatgers. 
Castells ha posat en valor els 
esforços per a la millora del 
servei que es duen a terme 
regularment, tant des de la 
pròpia companyia com des 
del propi Ajuntament, amb la 
col·laboració, també en diver-
ses ocasions, de la Generalitat 
i de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM). Ha re-
cordat, per exemple, accions 
recents com són la instal·lació 
d’andanes de formigó en dife-
rents parades per evitar l’es-

tacionament de vehicles i ga-
rantir la correcta accessibilitat 
de les persones als autobusos, 
la connexió Wi-fi per als viat-
gers, el sistema d’informació 
de temps de pas a les parades 
o la contínua renovació de la 
flota de vehicles, entre altres. 
Totes elles, ha afirmat, han 
ajudat a fer que “la percepció 
dels usuaris pel que fa al bus 
urbà sigui d’un servei útil, 
puntual, fiable, eficient, acces-
sible i, sobretot, una bona al-
ternativa al vehicle privat”. 

Noves parades al 
nord de la ciutat
Tal i com han avançat també 
aquest mateix dimecres Marc 
Castells i Ricard Font, prope-
rament es preveu incrementar 
el nombre de parades del bus 
interurbà que uneix Igualada 
i Barcelona, un servei del qual 
és titular la Generalitat de Ca-
talunya. 
Segons han explicat, actual-
ment s’enllesteixen els detalls 
amb la companyia operadora, 
Monbus Hispano Igualadina, 
perquè totes les expedicions 
del servei directe Exprés.cat 
facin, tant la primera aturada 
del trajecte d’anada cap a Bar-
celona com la darrera del tra-
jecte de tornada, a l’Av. Balmes 
amb l’Av. Barcelona, davant 
l’edifici d’habitatges “Punto 
Blanco”. D’aquesta manera, 
“es donarà finalment resposta 
a una llarga reclamació dels 
usuaris d’ampliar la cobertura 
d’aquest servei a la zona nord 
de la ciutat”. Aquesta millora 
entrarà en funcionament les 
properes setmanes.
A banda, també es preveu 
que les expedicions interur-
banes cap a Barcelona que 
comencen i finalitzen a Jorba 
sumin dues noves parades al 
seu recorregut, tant d’anada 
com de tornada, al Pla de la 
Roixel·la i Sesoliveres.  

Els responsables de Masats i les autoritats, 
dimecres  a la plaça de l’Ajuntament.



Iniciativa de la 
Mancomunitat de la 
Conca davant 
l’assetjament sexual 
en locals d’oci

El Pare Abat de Montserrat ve demà a Igualada 
per inaugurar el nou Mirador de Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, 27 de 
gener, l’Ajuntament 
d’Igualada obrirà a 

la ciutadania el nou tram de 
l’Anella Verda de Les Guixe-
res, un cop finalitzades les 
obres. L’acte és obert a tothom 
i consistirà en una passejada 
que arrencarà al carrer Salva-
dor Espriu davant del col·legi 
Maristes d’Igualada, pujarà 
per la Carretera de les Maio-
les seguint el vial per vianants 
ja existent i enllaçarà amb el 
nou camí, recentment arran-
jat, fins arribar al nou Mira-
dor de Montserrat. Hi assisti-
ran l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells i, com a convidat en 
aquesta ocasió, el Pare Abat de 
Montserrat, Mn. Josep Maria 
Soler. 
El tram que ara s’estrena té 
una llargada d’uns 700 metres, 
comença al mirador que es va 
obrir ara fa tres anys a la carre-
tera de Les Maioles i finalitza 
a nou Mirador de Montserrat. 
Des d’aquí, en futures fases 
d’acció, es preveu perllongar 
l’Anella Verda fins arribar al 
camí de Can Roca. 
Recorre, doncs, les antigues 
guixeres que hi ha dalt del 

  IGUALADA  | 11Divendres, 26 de gener de 2018

La Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD) està elaborant el 
Protocol davant l’Assetjament 
Sexual ens Espais Públics 
d’Oci i es troba ara mateix 
en la fase de diagnosi. Per a 
completar aquesta fase, s’han 
organitzat dues marxes pel 
territori que tenen l’objectiu 
de detectar els punts foscos 
i els espais insegurs per a les 
dones. 
La primera serà una Marxa 
Exploratòria per a dones que 
es farà el proper dijous, 1 de fe-
brer, a les 20h. La seva durada 
serà aproximadament de dues 
hores i la convocatòria serà a 
la confluència dels carrers del 
Rec i Creueta d’Igualada. 
La segona serà un Recorregut 
de Reconeixement, pensat per 
a homes i dones i, especial-
ment, aquelles persones que 
treballen tècnicament en el 
disseny de les ciutats. Tindrà 
lloc el proper dijous, 15 de fe-
brer, a les 20h i la convocatòria 
també es farà a la confluència 
dels carrers del Rec i Creueta. 
Des de la MICOD es convida 
totes les persones interessades 
a participar en aquest projec-
te i a dir la seva respecte les 
inseguretats i les pors que es 
perceben en els carrers de les 
ciutats. Per a participar en 
qualsevol de les dues marxes, 
caldrà fer inscripció al correu 
electrònic igualtat@micod.cat. 

complex esportiu de Les Co-
mes, recuperant per a l’ús 
ciutadà una zona que ofereix 
una vista privilegiada sobre 
la capital de l’Anoia, la Conca 
d’Òdena i el massís de Mont-
serrat. Les obres han tingut 
una durada d’uns set mesos, 
un cost d’uns 300.000 euros i 
han permès arranjar el corri-
ol existent i ampliar-lo per al 
trànsit a peu o amb bicicleta, 
reforçar l’arbrat i crear bancs i 
espais d’aturada. El nou camí 
consta de dues superfícies, 
una de sauló de dos metres 

d’amplada i una altra, tracta-
da amb formigó luminescent, 
que durant el dia absorbeix la 
radiació solar i es manté il·lu-
minat durant dues hores un 
cop s’ha post el sol, que té un 
metre d’ample. 

L’Anella Verda 
L’Anella Verda d’Igualada és 
un projecte iniciat pel govern 
municipal el passat any 2013 
i consta de tres recorreguts de 
diferents distàncies i dificul-
tats que permeten recórrer a 
peu o amb bicicleta la ciutat i 

gaudir del seu entorn. 
Actualment està plenament 
operativa la subanella sud, 
la denominada Fluvial, que 
transcorre a tocar del riu Ano-
ia i el Passeig Verdaguer, men-
tre es continuen duent a terme 
accions per acabar enllestint 
altres dues, l’Anella Central, 
que passa pel Passeig Verda-
guer i l’Avinguda Catalunya, 
i la de les Guixeres, a la qual 
pertany el tram que aquesta 
setmana s’estrena, que farà un 
recorregut també circular per 
tota la zona nord. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’entitat Aigua és vida, 
que lluita, entre d’altres 
assumptes, per la muni-

cipalització del servei d’aigua 
potable a Igualada, que actual-
ment presta Aigua de Rigat SA, 
ha fet aquesta setmana un co-

Aigua és Vida diu que Aigua de Rigat vol “netejar 
la seva imatge” patrocinant l’Igualada Hoquei Club

municat en el qual afirma que 
la recent notícia del patrocini 
d’aquesta empresa a l’Iguala-
da Hoquei Club serveix “per 
ocultar la situació de l’empresa 
i netejar la seva imatge, ja que 
presta el servei irregularment 
sense contracte de concessió 
a diversos municipis de la co-

marca, com Igualada”. Per a 
l’entitat “l’aigua és un bé comú 
i no una mercaderia i per això 
legalment tots els diners del re-
but de l’aigua s’haurien de dedi-
car al servei que presten”. Aigua 
és Vida recorda que “una part 
dels beneficis d’Aigua de Rigat 
s’estan dedicant a pagar sous 

a tres regidors (9.000€/anu-
als per dos regidors i 18.000€/
anuals pel tercer regidor de 
l’Ajuntament d’Igualada), a pa-
gar publicitat i, a partir d’ara, a 
pagar el patrocini de l’hoquei 
i, tot i així, l’empresa privada 
aconsegueix aproximadament 
500.000€ de beneficis anuals.  
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L’ensurt de la jornada 
va ser un incident amb 
un cavall i carruatge, 

que va ferir al seu con-
ductor en una cama

Diverses imatges dels Tres Tombs, diumenge passat. Fotos: Joan Guasch.

Més de dos-cents animals, 65 carruatges i una gran 
quantitat de públic  als Tres Tombs d’Igualada 

REDACCIÓ / LA VEU 

D iumenge 21 de gener 
es va celebrar el 196è 
aniversari dels típics 

Tres Tombs, on la participació 
total va ser de 65 carruatges i 
205 animals. 
Amb una temperatura agra-
dable l’acte es va desenvolupar 
amb normalitat i van ser molts 
els espectadors que van om-
plir els carrers per presenciar 
el pas de carros, carruatges i 
animals. També cal esmen-
tar l’incident amb el carro de 
bombones que es va produir 
en el transcurs de l’acte, en 
què un traginer de l’entitat va 
resultar ferit de la cama i va 
haver de ser atès pels serveis 
mèdics, que van actuar amb 
rapidesa. Des de l’Antic Gre-
mi de Traginers ens expliquen 
que “li desitgem una ràpida 
recuperació i li agraïm la seva 
col·laboració, com a la resta de 
persones que voluntàriament 
un cop més han contribuït en 
què la festa fos possible”.
A la tarda, i a l’Hotel Amèrica, 
tingué lloc el dinar de germa-
nor, en què es comptà amb la 

Obres per un nou aparcament 
al costat de la piscina de les Comes
REDACCIÓ / LA VEU 

F a pocs dies s’han iniciat 
els treballs de construc-
ció d’un nou aparca-

ment per a 135 vehicles al com-
plex esportiu de Les Comes, 
principalment orientat a am-
pliar l’oferta d’estacionament 
gratuït disponible a la piscina 
municipal. 
El nou pàrquing s’ubica en un 
terreny fins ara sense ús, a to-
car del carrer de Carles Riba, i 
ha de donar resposta a la man-
ca de places que l’Ajunta-
ment ha detectat en franges 
horàries de màxima afluèn-
cia o en jornades esporti-
ves que concentren un gran 
nombre de públic. 
Les obres que ara s’inicien te-
nen una durada prevista d’uns 
cinc mesos i un pressupost 
de licitació de 505.000 euros. 

Contemplen l’adequació de la 
superfície, la xarxa de drenat-
ge de les aigües pluvials, la pa-
vimentació mitjançant asfalt i 
plaques de formigó prefabricat 
que permeten la plantació de 
gespa per minimitzar l’impac-
te visual, la col·locació de l’en-
llumenat públic, la senyalitza-
ció i l’arranjament de l’entorn. 

Per optimitzar el trànsit d’ac-
cés a aquest aparcament i a 
les piscines, el projecte preveu 
canviar també la configura-
ció del tram afectat del carrer 
de Carles Riba, que passarà a 
tenir dos sentits de circula-
ció, i crear una nova rotonda 
on s’uneixen els carrers de les 
Guixeres i el de Carles Riba.  
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U na de les gran preo-
cupacions dels autò-
noms professionals i 

els emprenedors són les des-
peses necessàries per mante-
nir una empresa pròpia. Són 
molts els que converteixen casa 
seva en la seu i lloc de treball 
de l’empresa, amb els incon-
venients que això comporta, 
sobretot a l’hora de separa 
vida personal i laboral. Davant 
d’aquesta necessitat, i amb l’ob-
jectiu de promoure la col·la-
boració i networking dels 
professionals de la comar-
ca, la Unió Empresarial de 
l’Anoia ha creat un nou espai 
de coworking a Igualada. 
Treballar en un espai compar-
tit fomenta la cooperació entre 
empreses de qualsevol activitat 
professional, ofereix l’oportu-

nitat d’unir esforços i estrènyer 
relacions humanes, amplia els 
coneixements i enriqueix ex-
periències, i fins i tot estableix 
relacions de treball i de negoci 
inimaginables fins al moment. 
En aquest sentit, el nou es-
pai de coworking ofereix als 
autònoms professionals de la 
comarca disposar d’un lloc on 
tirar endavant la seva empresa, 
amb les comoditats necessàries 
com disposar d’una taula i ca-
dira, connexió wi-fi, sales de 
reunions, atenció telefònica, 
recollida de correu, flexibilitat 
horària, etc. 
La posada en marxa d’aquest 
nou espai dona resposta a una 
de les necessitats manifestades 
en el Fòrum Empresarial dels 
autònoms. Està ubicat a la ma-
teixa seu de la UEA, a la carre-
tera de Manresa, número 131.

La UEA obre un espai de 
coworking a la seva seu

presència de Maria Senserrich 
(ex Diputada al Parlament de 
Catalunya), l’Alcalde Marc 
Castells, i Pere Camps, regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada.
Els darrers actes de les festes 

patronals van tenir lloc per 
una banda dilluns 22 amb la 
missa en honor als socis tras-
passats, a les 8 del vespre a 
l’església de la Soledat; i per 
l’altra, amb el ball de socis de 
dissabte 27 de gener al Teatre 

Municipal l’Ateneu, que com 
a novetat es realitzarà a la tar-
da, a 2/4 de 7, (com ja s’havia 
fet antigament), aquest cop 
amenitzat per l’orquesta Or-
gue de Gats.
A banda de celebrar els Tres 

Tombs a la nostra ciutat, 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada també ja ha partici-
pat en els Tres Tombs de Santa 
Coloma de Queralt i Martorell 
i ho farà properament en d’al-
tres poblacions.



Comencen els assajos 
de caramelles al barri 
de Santa Caterina

Millora la il·luminació de les 
voreres a l’avinguda Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
està millorant aquest 
hivern la il·luminació 

per als vianants al tram de 
l’Avinguda Barcelona que va 
de la Carretera de Manresa 
fins a la Plaça Mossèn Segura. 
S’hi estan col·locant 40 llumi-
nàries de reforç de tipus LED 
d’última generació, d’alt ren-
diment lumínic i baix consum, 
ancorades en fanals ja existents 
però orientades específicament 
cap a les voravies. 
L’objectiu és millorar la segu-
retat i la comoditat de les per-
sones que hi transiten a peu. 
Una acció similar es durà 
a terme aviat en una altra 

  IGUALADA  | 13Divendres, 26 de gener de 2018

Un any més, l’Associació de 
veïns del Barri del carrer de 
Santa Caterina, Carme i Tra-
vessies, empren amb il·lusió 
els assajos per les caramelles 
d’enguany, sent-ne la 29ena 
edició. 
Més enllà del fet musical, les 
caramelles son un espai de 
retrobament de veïns i iguala-
dins amb ganes de passar una 
bona estona fent  cultura, tra-
dició i veïnatge, tot aportant 
un esdeveniment cultural  a la 
nostra ciutat. 
Per fer que aquesta tradició 
tan nostrada continuï amb 
força, demanen a tots aquells 
veïns del barri i de la ciutat 
que tinguin ganes de passar 
una bona estona tot  cantant 
i fent barri, que vinguin als 
assajos i a la cantada de cara-
melles.
La cantada de les caramelles 
serà el dissabte 7 d’abril a la 
tarda pels carrers del barri i 
del centre de la ciutat.
Els assajos seran de 9 a 10 del 
vespre al local de La Veu de 
l’Anoia. (Carrer del Retir, 40, 
2a. planta), els dies següents:  
els dijous 15 i 22 de febrer 1, 8, 
15, 22 i 27 de març i 5 d’abril.
Si teniu qualsevol dubte us 
podeu adreçar a l’entitat a tra-
vès del email: 
barristacaterina@gmail.com. 

Sopar solidari de 
Mans Unides, el 
proper 3 de  febrer

Mans Unides d’Igualada un 
any més organitza de nou el 
Sopar  de la Fam.  El proper 
dia  3 de febrer, a  2/4 de 9 del 
vespre, i al col·legi de Les Ma-
res Escolàpies  (c/ del Vidre)  
l’entitat portarà a terme el So-
par solidari  de Mans Unides.  
Com cada any es retroben so-
cis i amics de la entitat per 
compartir el seu treball soli-
dari en un sopar de germa-
nor.  Esteu tots convidats a 
participar-hi.  

Presència d’un missioner 
Durant el sopar  es comp-
tarà amb la presencia del 
missioner combonià Euge-
nio Yao del Togo que ens 
parlarà de la seva experièn-
cia de missioner i de la col-
laboració de Mans Unides 
amb els seus projectes.   El 
preu del sopar és de 7€.  Per 
apuntar-se  podeu trucar 
a la Coordinadora  Dolors 
Mateu  telf.  93 803 31 20, 
abans del dia 1  de febrer.   

Xerrada a la Biblioteca 
Central sobre la 
Manipulació 
Psicològica

Amb el títol Com ens autoen-
ganyem i com ens enganyen 
els altres: La manipulació psi-
cològica, el proper 1 de febrer, 
a les 19.00h, tindrà lloc a la 
Biblioteca d’ Igualada la xer-
rada a càrrec del psicòleg Jose 
Fernández, especialista en 
psicoteràpia i expert en abús 
psicològic.                                                        
La xerrada mostrarà amb 
exemples pràctics l’elevat grau 
en que som suggestionables, 
sense que ens adonem. El nos-
tre ambient i els missatges que 
rebem determinen la nostra 
opinió d’una manera que ens 
és difícil reconèixer.  Ens auto-
enganyem pensant que la nos-
tra opinió respecte a multitud 
de temes és objectiva, sòlida 
i estable, quan en realitat és 
molt més volàtil del que som 
capaços d’admetre. Precisa-
ment per aquesta circumstàn-
cia, també som susceptibles 
de ser manipulats pels altres.  
Així, en aquesta  xerrada es 
parlarà de com es pot afectar 
la nostra capacitat per al judici 
crític, com ens poden mani-
pular i com evitar-ho.
Aquest acte l’organitza l’Asso-
ciació de Psicòlogues i Psicò-
legs de l’Anoia.

Demà, presentació de 
l’Ekonomat, la 
cooperativa de consum 
d’Igualada

Els impulsors de La Coopera-
dora organitzen demà una jor-
nada de presentació de l’Eko-
nomat, un dels elements de la 
cooperativa de consum que es 
va crear a la ciutat fa ara tot 
just un any, la Cooperativa In-
tegral de l’Anoia (la Cia). Du-
rant el matí s’explicaran pro-
jectes i els seus responsables 
“presentaran els seus produc-
tes de aliments fets amb amor 
i ecologia que és més amor”.

Actuació del Primo Zon i 
inaguració de l’espai social
També s’estrenarà el web de 
L’Ekonomat que “serà una 
eina per estar al dia d’allò que 
es cou a les olles del consum 
crític i d’altres delicatessens 
que trobarem al menú”, expli-
quen des de l’entitat. A partir 
de les 6 de la tarda hi haurà 
l’actuació en viu i en acústic 
de l’igualadí Primo Zon, que, 
alhora, servirà per inaugurar 
l’espai social L’Estoneta, al car-
rer Sant Ignasi 22. 

zona de la ciutat, en concret 
al parc que hi ha a tocar de 
la cruïlla del Mirasol, on es 

preveu instal·lar 7 noves llu-
minàries de reforç de carac-
terístiques similars.
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E l Somiatruites d’Igua-
lada fa possible que 
l’Anoia tingui presència 

a la tria dels millors restaurants 
de Catalunya. I és que el restau-
rant igualadí apareix a la “Guia 
dels millors 100 restaurants de 
Catalunya”, editada per Espur-
na Nec&otium i elaborada amb 
la col·laboració dels professio-
nals de la secció gastronòmica 
de La Vanguardia i la revista 
Cuina.
El Somiatruites comparteix 
aquestes pàgines amb alguns 
dels restaurants més prestigio-
sos del país, com l’ABaC de Jor-
di Cruz, el Sant Pau de Carme 
Ruscalleda, Can Jubany del xef 
Nandu Jubany, el Celler de Can 
Roca dels germans Roca, o els 
restaurants Compartir i Dis-
frutar de Mateu Casañas, Oriol 
Castro i Eduard Xatruch, en-

El restaurant Somiatruites, 
entre els millors cent de Catalunya

tre molts d’altres establiments 
que es poden trobar en aquest 
llibre. La guia es refereix al So-
miatruites com “el somni d’un 
jove equip convertit en realitat: 
posar a l’abast de tothom alta 
cuina elaborada amb excel·lents 
matèries primeres en un es-
pai innovador”. Del xef, David 
Andrés, apunten que “combina 

els millors productes de la ter-
ra amb tècniques avantguar-
distes per aconseguir el millor 
resultat: plats exquisits, aptes 
per a totes les butxaques”. Així 
mateix, la guia posa l’èmfasi en 
el local: una antiga adoberia re-
formada per l’arquitecte Xavier 
Andrés que crea un espai “in-
novador” i “únic”.

El servei de Mediació del Consell 
forma els claustres del centres educatius
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C oincidint amb la set-
mana de la media-
ció i, en el marc del 

programa de prevenció de 
l’assetjament entre iguals de 
l’Anoia, el Servei de mediació 
comarcal està impartint sessi-
ons formatives amb els claus-
tres de les escoles i instituts 

per impulsar la metodologia 
de les pràctiques restaurati-
ves. La pràctica està orienta-
da a prevenir i abordar pos-
sibles casos d’assetjament 
entre iguals. El passat 19 de 
gener, el claustre de l’escola 
Torrescassana de la Torre de 
Claramunt, va rebre aques-
ta formació. Els mestres que 
hi van participar van valorar 

molt positivament  l’aprenen-
tatge d’aquesta nova forma 
d’abordar les relacions amb 
els alumnes. 
La proposta ha tingut molt 
bona rebuda pels centres. Ja 
s’ha realitzat a l’escola Alta 
Segarra de Calaf i a l’IES 
Guinovarda de Piera i està 
previst fer-ho en molts altres 
aquest curs escolar.
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Un hort municipal es dedicarà només 
a abastir el Banc de Queviures
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L ’Ajuntament preveu 
desenvolupar propera-
ment un nou hort mu-

nicipal a la ribera del riu Ano-
ia, a tocar de la Ronda del Rec 
i molt a prop dels ja existents, 
inaugurats ara fa tres anys. 
En aquest cas, però, es desti-
narà només a la generació de 
productes frescos per al Banc 
de Queviures de la ciutat, 
que gestionen conjuntament 
l’Ajuntament amb Càritas Ar-
xiprestal Anoia-Segarra i Creu 
Roja Anoia. El terreny on es 
desenvoluparà és de titularitat 
municipal, té una superfície 
de 1.200 m2 i, en els propers 
mesos, es preveu executar els 
arranjaments necessaris per a 
poder-hi conrear. Jordi Pont, 
tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana, i Carme Riera, tinent 
d’alcalde d’Acció Social i Igual-
tat, n’han explicat els detalls.
Actualment ja existeix un hort 
amb aquesta finalitat al pati 
de l’antic hospital del Passeig 
Verdaguer. Aquest any 2018, 
però, es preveu iniciar en 
aquesta parcel·la el desenvolu-
pament del nou Campus de la 
Salut de la Universitat de Llei-
da, de manera que ha calgut 
buscar una nova ubicació, tant 
per al Banc com per a l’hort. 
Des de la regidoria de Quali-
tat Urbana s’ha considerat 
adient, doncs, situar aquest 
hort a la zona del Rec, a la 
mateixa zona dels altres 
horts municipals. 
A l’actual hort del Banc de 
Queviures hi participen qua-
tre voluntaris, usuaris de ser-
veis socials i un alumne de 
pràctiques, que col·laboren en 
les diferents tasques de treball 
de la terra, com llaurar, sem-
brar, regar, treure herbes, plan-
tar, adobar i recollir els fruits. 
Durant l’any 2016 s’hi van 
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E s diu que moltes em-
preses exitoses han co-
mençat en un garatge, 

i així és exactament com van 
començar els negocis tant per 
Pierce com per Motobuykers 
fa nou anys. La recerca eterna 
de recanvis de motocicletes i la 
manca de bona oferta van pro-
vocar la mateixa idea en dos 
garatges diferents amb més de 
3.000 km de distància entre 
ells: emmagatzemar i vendre 
accessoris per a motocicletes 
en línia i oferir un servei ràpid 
i fiable amb preus atractius. El 
2009, dos amics van fundar 
Pierce en un garatge en els 
suburbis d’Estocolm, Suècia, 
i un any després quatre amics 
van fundar MotoBuykers en 
un garatge d’Igualada, al car-
rer de la Boixeta.
Els curts estius a Suècia van 
obligar a Pierce a augmentar 
ràpidament les vendes en els 
mercats amb una temporada 
més llarga per als motoristes. 
Avui, Pierce s’ha convertit en 
una de les empreses de comerç 
electrònic més grans i reeixi-
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El Passeig Verdaguer 
tornarà a acollir nova-
ment la 43ª edició de la 

Botiga al Carrer el dissabte, 
dia 3 de març. Amb aquesta 
activitat es marcarà simbò-
licament el tancament de les 
rebaixes d’hivern.
Les novetats importants intro-
duïdes en l’última edició amb 
els canvis en el format que van 
aportar més comoditat a l’hora 
de comprar i amb els comerços 
concentrats amb carpes en un 
únic lloc de concentració al 

Una companyia sueca 
compra l’empresa 
igualadina Motobuykers

cultivar 208 tomaqueres, 306 
pebroteres, 104 alberginieres, 
550 enciams, 90 escaroles, 30 
alfàbregues, 30 cogombreres, 
20 carbassoneres, 80 carbas-
seres i 90 mongeteres, que 
es van fer arribar al Banc de 
Queviures d’Igualada. Durant 
l’any 2017, també s’han plan-
tat verdures d’hivern com 250 
cols, 250 coliflors, 230 brò-
quils, espinacs, 400 enciams 
d’hivern i dos quilos de faves, 
entre altres. El futur hort, de 
majors dimensions, permetrà, 
fins i tot, augmentar aquesta 
producció de producte fresc. 
Amb aquesta nova ubicació 
de l’hort a la zona del Rec, es 
recupera novament un espai 
sense ús, alhora que s’hi am-
plia l’activitat hortícola. Les 
despeses d’adequació seran 
mínimes, ja que s’utilitzaran 
les mateixes instal·lacions dels 
actuals horts municipals. 

Tres anys 
d’horts municipals 
Al gener de 2015, ara fa tres 
anys, es van posar en funcio-
nament els horts municipals 
del Rec i van ser lliurats als 
seus primers arrendataris. Es-
tan ubicats en un terreny de 
2.637 m2, on es van generar 
37 parcel·les de 50 m2 desti-
nades a l’horta urbana i, per 
tant, al conreu de productes 
per l’autoconsum. Quatre 
d’aquestes parcel·les ja es van 
cedir aleshores al departa-
ment d’Acció Social per pro-
veir de productes frescos el 
Banc de Queviures. 
El sistema de conreu és res-
pectuós amb el medi ambi-
ent i l’entorn, amb mètodes 
d’agricultura ecològica, sense 
utilitzar adobs ni pesticides de 
síntesi química. A data d’avui 
l’ocupació de les parcel·les és 
del 75%, ja que amb l’arriba-
da de l’hivern i el fred, alguns 

hortolans acostumen a deixar 
la parcel·la i l’activitat plena 
es recupera normalment a la 
primavera. Jordi Pont ha valo-
rat aquesta experiència com a 
molt positiva, tant pel que fa a 
la revitalització de l’espai, com 
a la dinàmica d’ocupació i fun-
cionament, ja consolidada. 
Des de la seva posada en mar-
xa, l’Ajuntament hi ha invertit 
posteriorment més de 20.000 
euros en diferents millores, 
com una tanca perimetral 
amb dues portes d’accés, l’en-
jardinament dels talussos que 
els voregen amb planta autòc-
tona per a millorar la imatge, 
la construcció d’un hotel d’in-
sectes per afavorir la pol·linit-
zació dels conreus, l’aportació 
de fems ecològics dos cops 
l’any, la llaurada de les parce-
l·les amb motocultor o l’asses-
sorament tècnic als usuaris 
per part del dinamitzador dels 
horts. El reg dels horts mit-
jançant aigua freàtica durant 
aquest temps, ha tingut també 
resultats satisfactoris. 
Qualsevol ciutadà major de 
18 anys, amb més de cinc anys 
d’empadronament de manera 
ininterrompuda al munici-
pi, que no tingui deutes amb 
l’Ajuntament i que no disposi 
de cap altre hort, pot optar a 
gestionar una parcel·la durant 
quatre anys, seguint sempre 
un model d’agricultura ecolò-
gica. La taxa que s’aplica és de 
65 euros anuals, que inclou el 
lloguer de la parcel·la, el con-
sum d’aigua i una assegurança 
de responsabilitat civil, a més 
d’una fiança inicial de 100 eu-
ros. A més de la parcel·la, els 
hortolans disposen, a només 
90 metres dels horts, d’espai 
per guardar les eines, taqui-
lles individuals, lavabos, dut-
xes i una pèrgola amb bancs i 
taules adequat com a zona de 
descans i de reunió. 
 

des d’Europa dins el sector de 
roba i accessoris per a moto-
cicletes i motos de neu. Pier-
ce opera amb les botigues en 
línia: 24MX, XLmoto i Sleds-
tore en 17 mercats europeus, 
amb unes vendes superiors a 
60 milions d’euros
Motobuykers ha crescut fins 
a esdevenir una de les prin-
cipals companyies de comerç 
electrònic dins el sector de les 
dues rodes a Espanya, també 
ha aconseguit vendes signi-
ficatives a França i Itàlia, a 
més de crear l’exitosa aplicació 
WeRide, una aplicació social 
per a motoristes.
El que va començar amb 6 
entusiastes de la motocicle-
ta a dos tallers es convertirà 
ara en una empresa amb més 
de 240 empleats, que aspira a 
lliurar més d’1 milió de pa-
quets de productes de moto-
cicletes a clients de tot Euro-
pa durant 2018.
Motobuykers inicialment con-
tinuarà operant sota el nom i 
marca de Motobuykers. I con-
tinuarà sent gestionat pel ma-
teix experimentat equip que 
ho fa actualment. 

La Botiga al Carrer serà 
el dissabte 3 de març

Passeig, van tenir una valora-
ció força positiva i una àmplia 
acceptació. El públic va agrair 
moltíssim aquesta nova ubica-
ció i l’opinió unànime era que 
anar de compres pel Passeig és 
molt pràctic i agradable. Enca-
ra així, Igualada Comerç treba-
lla en aspectes a millorar en la 
pròxima edició, com logística, 
animació, restauració, etc.
A part de comerços que s’ubi-
caran al Passeig, també hi hau-
ran les botigues que, per la seva 
logística, no es podran despla-
çar, i s’instal·laran davant dels 
seus establiments.



Ajuts de la Fundació 
Sant Crist  d’IgualadaJa podeu apuntar-vos a la rua del Carnaval, 

que es farà el proper 10 de febrer
REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dia 10 de fe-
brer, a partir de les 
18:30h, Igualada viu-

rà una nova edició de la seva 
tradicional rua de Carnaval. 
De moment, s’ha presentat el 
disseny del cartell d’enguany, 
realitzat per Pau Codina. 
La celebració, coordinada des 
del departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament, ar-
rencarà a la plaça de La Masu-
ca i finalitzarà a la Plaça de Cal 
Font, passant pels carrers So-
ledat i Sant Jordi, les Rambles 
i els carrers Santa Caterina i 
Aurora. Com a novetat, doncs, 
la rua no passarà pel Passeig 
Verdaguer a la seva part final, 
sinó que les comparses, sense 
les carrosses, entraran a la pla-
ça pel carrer Aurora. 
La comitiva l’encapçalarà la 
Xaranga Ho Peta i enguany 
el Rei Carnestoltes i tot el seu 
seguici aniran a càrrec de la 
companyia Actua Producci-
ons i l’espectacle itinerant Gi-
ants, amb dos titelles gegants 
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En el decurs de l’any 2017 la 
Fundació Sant Crist d’Igua-
lada,  que fou instituïda per 
mossèn Josep Còdol Margarit,  
efectuà ajuts per un import de 
4.300 euros.
Foren destinats a:
Enviats a missioneres iguala-
dines (Viarnés, Satorras, Sa-
gristà, Saumell, Nogué, Oliva, 
Fontanet i Vives) 2.400’-
Premi Ciutat d’Igualada Mn. 
Josep Còdol a la Promoció 
Social, 1.000’-
Donatiu al Grup d’Ajuda dels 
Caputxins, 600’-
Donatiu a Mans Unides 300’-

i presentador de l’acte. 
El termini d’inscripcions per 
concursar i participar a la rua 
es va obrir dilluns passat, i es 
tancarà el divendres, 2 de fe-
brer. La informació i la but-
lleta es podran trobar al web 
www.igualada.cat i caldrà 
formalitzar-les a les oficines 
del departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament, si-
tuades a la Plaça Sant Miquel, 
12. Les comparses hauran de 
tenir un mínim de deu mem-
bres i s’atorgaran cinc premis 
de 500 euros i deu de 200 
euros, concedint també tro-
feus també a les tres millors 
comparses, amb la possibi-
litat que hi hagi també una 
menció especial. 
D’altra banda, el diumenge, 11 
de febrer, a les 12h del mig-
dia, hi haurà un Miniball de 
Carnaval a la plaça de l’Ajun-
tament per als més petits i els 
seus pares amb animació mu-
sical del grup Pot Petit, orga-
nitzat amb la col·laboració de 
la Xarxa d’Igualada. 

 

 

il·luminats que representen el 
sol i la lluna tancant la rua. El 
pregó l’escriurà l’igualadí Jau-
me Farrés i Cobeta, catedràtic 
de Llengua i Literatura catala-

nes i serà llegit pel personatge 
del Rei Carnestoltes a l’esce-
nari de Cal Font. Toni Poch, 
del grup Gralla Manufactu-
res Teatrals, serà l’animador 

Xerrada sobre “Esti-
mar, cuidar i agrair la 
natura: la casa de tots”

El proper dimarts 30 de gener, 
tindrà lloc una xerrada amb el 
títol “Estimar, cuidar i agrair 
la natura: la casa de tots”, a càr-
rec d’Aniol Noguera, escolapi. 
Les conferència, programades 
dins del cicle de l’Arxiprestat, 
tindrà lloc de 8 a 9 del vespre 
als locals de la parròquia de 
Santa Maria d’Igualada.



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

LLUÍS PALOMAS NOGUÉS 
Direcció àrea jurídico-laboral de Grup Carles
@grup_carles

16 |  OPINIÓ dret/economia Divendres, 26  de gener 2018

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

Les expectatives sobre la marxa del negoci per al 1T2018 registren un 
saldo favorable destacat de 11,7 punts, encadenant dotze trimestre 
consecutius en positiu. Per sectors destaquen unes expectatives molt 
favorables de la indústria (17,6 punts).

L’obra pública motor de l’economia: En 2017 (+49%):
-Augmenta inversió dels Ajuntaments (99%) i Generalitat 
(43%) -L’Estat va prometre una “pluja de milions” però real-
ment ha seguit reduint la inversió (-23%)
Font: Cambra Oficial Contractistes Obres de CAT

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

‘Factor de sostenibilidad de las pensiones’. Se está ha-
blando muy poquísimo de ello (los políticos, nada). Su-
gerencia: entérense. ¡Ah! Pienso que no será para ‘los 
nuevos’: si el problema es de falta de ingresos ...

La nostra marca personal a Linkedin pot respondre a un patró estandar-
ditzat. O també podem aprofitar aquesta plataforma per mostrar de forma 
clara nostra proposta de valor, i també el com som, no només qui som i 
què fem.
Com diu el consultor José Manuel Casado, “o em distingeixo o m’extin-
geixo“, i aquest principi val també per Linkedin. Tenir un perfil replet de 
paraules “gastades” i de càrrecs, galons i petulàncies ens porta al postureig 
i a la indiferenciació. No fa molt vaig publicar una llista de les paraules més 
utilitzadesen aquesta xarxa, potser això ens ajudi a buscar alternatives.

De quina manera podem potenciar la nostra marca personal a linkedin?
EL TÍTOL PROFESSIONAL
No li donem suficient importància al títol professional, el que ens defineix a primera 
vista i està just sota el nostre nom.

ELS ERRORS COMUNS AQUÍ SÓN:
• La síndrome “targeta de visita”: redactar el nostre titular professional so-
bre la base del nostre càrrec i empresa. Si poses “director de vendes a l’em-
presa xxxx” està molt bé, però no creus que aquesta informació ja apareix 
més a baix en l’apartat “experiència”? Amb això expliques la teva posició, 
però no la teva proposta de valor. A més, directors de vendes hi ha a pala-
des.
• El que es dedica a “en cerca activa de feina”: quina proposta de valor! 
Veuràs, si busco a algú que pugui potenciar nous canals de venda per a una 
empresa no et podré trobar, així que millor deixa això per a l’extracte.
• El que únicament parla del seu grau o llicenciatura: “Llic. en periodisme”. 
Com nassos et distingiràs d’altres 50.000 que també ho són? La brevetat és 
acceptada, però sempre que sigui rellevant. El Sr. Richard Branson es pot 
permetre un parc “Founder at Virgin Group”, tu no.

GUILLEM RECOLONS 
Consultor d’Estratègia en Personal Branding  @guillemrecolons

COM PODEM POTENCIAR LA NOSTRA MARCA PERSONAL A LINKEDIN?
EL TITULAR PROFESSIONAL POT SER UN RESUM DE LA NOSTRA PROPOSTA DE 
VALOR. L’EXTRACTE
L’extracte o resum és un apartat cada vegada més visitat per persones que volen saber 
una mica més de nosaltres que el nostre historial professional o la nostra formació. 
Suposa una autèntica oportunitat d’explicar com som i de desenvolupar la nostra 
proposta de valor i el que l’avala.
Si som capaços de desenvolupar un elevator pitch, aquesta és una ocasió d’or per 
plasmar-ho en format menys agressiu però igual d’efectiu. Acostumo a recomanar 
tres seccions en un extracte:
ÀREA DE RELLEVÀNCIA. QUÈ OFEREIXO?
Espai per a la descripció de la proposta de valor, un text que ha de deixar clar què 
sortirà guanyant aquella empresa o persona que ens contracti per al seu projecte.
ÀREA DE SEGURETAT. QUÈ M’AVALA?
Espai per descriure en síntesi l’experiència, els assoliments i formació que permeten 
desenvolupar les competències de l’apartat “què ofereixo”.
ÀREA D’ELECCIÓ. ON ÉS LA DIFERÈNCIA?
Espai important que justifica l’elecció cap a la nostra proposta. Pot ser un recurs 
(idiomes, premis), una afició que sintonitzi amb els valors de l’empresa, el domini 
d’eines tecnològiques o de l’entorn d’internet, el coneixement exhaustiu del mercat 
(recerca…), i sobretot, les competències “soft” , les relacionades amb la comunicació 
i l’empatia
ALTRES ESPAIS PER POTENCIAR LA TEVA MARCA PERSONAL A LINKEDIN?
Una marca personal és el que diuen els altres de tu, així que l’àrea de skills és una 
plataforma perfecta per deixar que els altres validin les teves habilitats principals.
Aquí el consell és ser generós, podem arribar fins a 65 skills, i la clau és que els col-
loquis (es pot fer) en l’ordre que millor respongui a la teva proposta de valor actual.
Recordem que únicament poden validar-nos els nostres contactes directes, i també 
que possiblement ho faran per la qualitat del que compartim, no per la nostra cara 
bonica, així que ja saps: crea valor a Linkedin i el teu valor de marca es potenciarà.. 

L a Sentència del Tribunal Constitucional de 3 de març de 2016, va deixar 
obertes totes les polèmiques, ja que va donar validesa a la instal·lació de 
càmeres de seguretat sense el consentiment previ dels treballadors. En 
qualsevol cas, encara que es puguin utilitzar les gravacions per sancio-

nar o acomiadar els seus treballadors, han de donar-se una sèrie de pressupostos 
perquè aquesta mesura sigui vàlida.

El cas de la Sentència 77/2017, de 31 de gener, de la Sala del Social del Tribunal 
Suprem, assumeix que, ja que els treballadors coneixien l’existència de les càme-
res en el seu lloc de treball i, malgrat que no havien estat informats dels seus fins 
disciplinaris, les gravacions obtingudes per una càmera que enfocava la caixa 
registradora o Terminal Punt de Venda (TPV), en les quals es demostra com un 
empleat havia manipulat tiquets i furtat diferents quantitats de diners, són prova 
suficient per al seu acomiadament disciplinari.

La nova doctrina constitucional al respecte estableix que només és necessari 
que els treballadors tinguin coneixement de l’existència, ubicació i instal·lació 
del sistema de vídeo vigilància, però no del fet que puguin tenir una finalitat 
disciplinària. Quant a una possible vulneració del dret a la protecció de dades, 
s’estableix que, en haver-hi una relació laboral entre les parts, no és necessari un 
consentiment individual, ni col·lectiu, de les gravacions, ja que aquest s’entén 
implícit si és necessari per al manteniment i compliment del contracte, de forma 
que només resulta preceptiu el consentiment dels treballadors quan el tractament 
d’aquestes imatges s’utilitzin amb una finalitat aliena al compliment del contracte.

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), aquest mes de gener ha con-
demnat Espanya per no protegir la privacitat de cinc treballadores que van ser 
acomiadades després de ser gravades quan robaven, ja que desconeixien l’exis-
tència de dites càmeres. Totes van impugnar l’acomiadament davant els tribunals 
espanyols per haver estat vulnerat el seu dret a l’intimidat en el treball, en desco-
nèixer l’existència de part de les càmeres instal·lades. Segons el TEDH, aquesta 
falta d’informació als treballadors suposa un incompliment de la Llei Espanyola 
de Protecció de Dades on s’inclou “l’obligació d’informar de forma prèvia, ex-
plicita, precisa i inequívoca als empleats” i també la vulneració de l’article 8 del 
Conveni Europeu de Drets Humans.

En conseqüència, si està pensant a instal·lar un dispositiu de gravació visual per 
a la vigilància de la seva organització empresarial, amb la finalitat de controlar 
l’activitat laboral dels seus treballadors, cal que hi hagi cartells informatius que 
informin de l’existència de les càmeres, així com la inclusió d’una clàusula infor-
mativa sobre aquest fet en el contracte de treball, on es manifesti que la finalitat 
és “la prevenció de riscos que afectin a la protecció de les persones, locals i béns 
patrimonials”. Amb això s’entén que l’empresa ha complert amb el que es disposa 
en la LOPD (resolució de la AEPD d’ 1.03.2017). 

¿PODEN LES EMPRESES INSTAL·LAR CÀMERES PER VIGILAR ELS SEUS EMPLEATS?



#latevaveu

Jordi Cuadras @jordicuadras 

Del Camp a la Taula @AnoiaCampTaula  

Ricard de Copons   @taxisigualada

Esport Igualada @esportigualada

Aj. de Capellades @AjdeCapellades  

Ajuntament Igualada @ajigualada 

Vila de Piera @viladepiera 

CBIgualada @CBIgualada

Meritxell*ll  #EFTA @Meritxellxll  

ROGER SOLER BOU   @rogersolerbou

És una excel•lent notícia! Cada any creixen els 
usuaris dels busos d’Igualada i la Conca. El valor 
del transport públic

Aquest diumenge té lloc la fira més dolça de la co-
marca, la Fira dels Torrons a Òdena. Trobareu un 
mercat de torrons, degustacions i veureu l’elabora-
ció d’aquest dolç. Ah!! I també hi haurà el Mercat 

del Pagès amb alguns productors de la comarca

Al @teatreaurora aquest cap de setmana tens 
#Fairfly un obra per tots els públics i sobretot als 

“emprenedors” frikys  #teatre #igualadapower

Diumenge 4 de Febrer,vine a caminar-córrer con-

tra el càncer a l’Estadi Atlètic d’Igualada

S’instal·len bandes reductores de velocitat a la 
Ronda del Capelló i a la darrera rotonda de Ca-

pellades

El passat dissabte, l’Auditori AXA de Barcelona 
va acollir la celebració de la Gala de Premis dels 
Campionats de Catalunya 2017 de la @FCMo-
tociclisme , on sis joves pilots del Moto Club de 

Piera van ser guardonats

Ahir a la @FCBQ va tenir lloc la presentació del 
“Circuit 3x3 FCBQ”que arribarà a Igualada el 
16/06/2018 a la Plaça de Cal FonT

Ara recordava... El #21D, fent d’apoderada d’@
Esquerra_ERC al col·legi electoral, vaig coinci-
dir amb l’apoderat de C’s... I era el GC que em va 
portar a casa meva (vestit d’uniforme, pistola in-
closa) la denúncia i citació de la GC... #AquíHo-
Deixo @jboixv

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

“EL CIRCUIT PARCMOTOR 
CASTELLOLÍ ACULL LA PRI-
MERA PROVA DEL MUNDIAL 
DE MOTOCICLISME D’AQUEST 
ANY 2018
Després d’haver realitzat molts es-
forços a nivell de tots els àmbits, per 
fi s’ha pogut adequar el circuit Parc-
motor Castellolí per rebre el mun-
dial de motociclisme en totes les 
seves categories; Moto3, Moto2 i la 
categoria reina, la més espectacular 
de totes Moto GP. Així doncs ja és 
oficial, la primera prova del Mun-
dial de Motociclisme tindrà lloc al 
Circuit Parcmotor Castellolí.
El circuit amb una longitud original 
de 4.144 metres, i una configuració 
en forma de “8”, va ser dissenyat 
amb l’assessorament de grans pilots, 
entre ells; Álex Crivillé, Carlos Che-
ca i Toni Elias.
És una gran notícia per a tota la co-
marca i per tots el aficionats al món 
del motociclisme, ja que tenir a casa 
un esdeveniment com aquest, és un 
luxe impagable. És una gran em-

Humans de l’Anoia        @humansanoia

Instants de La Veu             @veuanoia

#8 Maria Fernández / Esperit moteru

Que no et faci por equivocar-te. L’error està en no 

intentar-ho. 

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

1 2 3 La CUP d’Igualada, contrà-
ria a permetre la instal·lació 
de Bon Preu a l’antiga Vivesa

Una cinquantena de perso-
nes, de la Conca d’Òdena, 
han rebut una citació ju-
dicial com a conseqüència 
dels talls de l’autovia A2 
dels passats 3 d’octubre.

La Policia Nacional va dete-
nir aquest divendres al matí 
a un home a Igualada per 
amenaçar de mort el líder de 
Ciutadans, Albert Rivera.

El passat dissabte, l’Auditori AXA de Barcelona 
va acollir la celebració de la Gala de Premis dels 
Campionats de Catalunya 2017 de la @FCMo-
tociclisme , on sis joves pilots del Moto Club de 

Piera van ser guardonats

El diumenge 21 de gener, Igualada 
va acollir novament la celebració dels 
#TresTombs. A l’esplanada del torrent 
de Can Masarnau (Fàtima), es va rea-
litzar l’esmorzar pels participants forans 
en els Tres Tombs i tothom que ho desit-
gés. A les 11 del matí, els participants 
van començar a concentrar-se als car-
rers del voltant de la plaça Castells, per 
tal que a les 12h poguessin iniciar-se els 
Tres Tombs.
#cultura #traginers #instaculture

penta per a molts sectors, com el 
de la restauració, l’hoteler i per a 
d’altres sectors econòmics de tota 
la Comarca de l’Anoia, ja que el 
gran circ del Mundial de Moto-
ciclisme, mou una gran quantitat 
de gent i de diners que de segur 

podrà ajudar a reactivar una co-
marca que en els últims anys , ha 
estat minvada per la crisi.
Brindem per que tot plegat 
sigui un gran èxit i puguem 
gaudir del Mundial durant 
molts anys!”



EDUARD GRAELL 
Dissenyador Industrial 

per l’Escola Llotja i màster en 
disseny de producte a UPC

Free-lance de l’estudi: 
Loop Disseny i Innovació.

ROGER VALLÉS
Enginyer en disseny industrial per la 
UPC i master en Disseny industrial 
a escola Elisava. Actualment treballa 
al dep. de disseny de Aquavia Spa, 
empresa fabricant de spa’s i Jacuzzis

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

d’ 
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Avui parlem amb  Eduard Graell i Roger 
Vallès  referents a l’Anoia de joves dissenyadors 
industrials.

Què és el disseny industrial? Diferències 
amb altres disciplines del disseny (gràfic, 
moda, interiors). Els estudis són total-
ment diferents o és una especialització? 

Eduard Graell: Del disseny industrial, dins 
de les quatre disciplines que hi ha, molta 
gent no té el coneixement de què és. Saben 
del disseny gràfic, el d’interiors però sobre 
l’industrial hi ha molt desconeixement...
Quan dic que sóc dissenyador industrial 
molta gent em pregunta: I això què és? Què 
fas exactament? Com el seu nom indica, o 
també anomenat disseny de producte, té la 
finalitat de la creació de nous productes. 
Darrere de qualsevol producte hi ha una fei-
na de disseny. 

Quan s’estudia per dissenyador industrial 
és una branca de la carrera de disseny (una 
especialització) o és una carrera com a tal?

Eduard Graell: Depèn de l’escola. Des del 
primer any hi ha llocs que és una llicenci-
atura de quatre anys com és el meu cas (la 
Llotja).
Roger Vallès: Jo, a Elisava, vaig fer producte 
directament. Dins del disseny de l’escola on 
vaig estudiar hi ha la possibilitat de disseny 
del producte, automoció i transport. Quan 
estàs a final de carrera et focalitzes al que 
més interessa. Tenim assignatures conjuntes 
també. 

Quines són les fases del projecte de 
disseny? 

Eduard Graell: Depèn de si treballes pel teu 
compte o per a una empresa. 

Roger Vallès: jo, per exemple, treballo sobre 
les necessitats de l’empresa i per tant d’un 
producte i un sector en concret. Per exemple 
en el meu cas, si has de triar un casc nou o 
un moble nou. A partir d’aquí dissenyes. La 
feina es basa en les necessitats del moment.

Eduard Graell: en el meu cas l’ideal és que hi 
hagi una empresa darrere, un encàrrec. I per 
tant la necessitat ja  te la transmet l’empresa-
ri. O sinó hi ha l’altra opció que és dissenyar 
i fer-li la proposta a l’empresa (acció a la in-
versa), l’empresa avalua si li pot interessar o 
li encaixa a favor de la seva activitat (segons 
portafoli o negoci). Són les dues maneres 
com treballo. 

Quan innoves en un producte i ho vols pa-
tentar, com funciona. Teniu ajudes? Quins 
passos s’han de fer? 

Roger Vallès: Si treballes des d’una empre-
sa ja se n’encarrega ella. Tens la seva ajuda 
perquè ja disposa d’un departament intern o 

extern amb un despatx d’advocats que s’en-
carreguen d’aquesta tasca. Porten el que se’n 
diu la propietat inteŀlectual/patents.

Eduard Graell: En el meu cas quan dissenyes 
per una empresa és aquesta qui s’encarrega 
de fer-ho, és la que té els drets d’explotació, 
d’aquell disseny, per tant és la seva respon-
sabilitat. No tot es pot patentar però. S’han 
d’acomplir uns requisits I és força complicat. 
És llarg però el procés en sí afortunadament 
no l’hem de fer nosaltres si no un buffet 
d’advocats, o sigui que aquesta activitat s’ex-
ternalitza, la contractes. I un cop fet es paga 
però no és immediat.

De vegades he de firmar contractes de con-
fidencialitat, no patento però sí que faig una 
proposta a una empresa perquè no me la co-
piïn. He de fer aquesta paperassa per asse-
gurar-me de poder-ho presentar amb plena 
confiança. 

Com se saben les necessitats que hi ha en 
el moment?

Roger Vallès: en el meu cas ja disposem d’un 
departament que el seu objectiu és conèixer 
les necessitats que hi ha en el sector ja sigui 
per imputs que els fan arribar els usuaris per 
mitjà del departament comercial o per estu-
dis de mercat que fa el departament de màr-

queting de l’empresa. També a vegades es va 
a empreses externes que busquen necessi-
tats del moment, nínxols de mercat, know 
how, tipus de producte de la competència… 
aquests briefings (coneixença del mercat) 
serveix per passar-ho a professionals com 
nosaltres.

Com veieu el disseny en general aquí a 
l’Anoia?

Hi ha una agrupació de dissenyadors. 

Hi sou? Esteu ben representats com a dis-
senyadors industrials?

Roger Vallès: A l’Anoia hi han dues associ-
acions: Disseny Igualada i Disseny Market, 
una associació que es va construir fa un pa-
rell d’anys perquè les activitats que feien a 
Disseny Igualada no incloïen el que volíem 
fer. I vam crear aquesta nova associació per 
llençar una activitat que s’ha fet aquest mes 
de desembre passat, que és el Nadal Market, 
justament on ens vàrem conèixer l’Eduard i 
jo.

Com el veu el clúster del Disseny Iguala-
da?
Eduard: just aquesta setmana m’he inscrit i 
poc puc opinar però et puc dir que he par-
ticipat a les jornades Idea i altres projectes i 
et puc dir que es mouen molt i tenen moltes 
ganes de fer coses. 

Roger Vallès: de dissenyadors industrials no 
n’hi han gaires, bé no apareixen tant. N’hi 
ha però no surten gaires activitats. Disseny 
Igualada té molt iŀlustrador o dissenyador 
gràfic. Aquí a la comarca hi ha molta gràfica 
I per tant ells estan més ben representats. 

Autoedició de productes. Expliqueu-me 
una mica …

Disseny Industrial a l’Anoia

per Pia Prat i Jorba

A l’Anoia hi ha dues 
associacions: 

Disseny Igualada
 i Disseny Market

“De vegades he de fir-
mar contractes de con-

fidencialitat, 
no patento però sí faig 

una proposta a una 
empresa, perquè no 

me la copiïn he de fer 
aquesta paperassa per 

assegurar-me de pode-ho 
presentar amb

 plena confiança” 

El millor assortiment per a aquestes festes en vins, 
caves, destil·lats, aperitius, cerveses artesanes i més, 

el trobaràs a Igualavins
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Eduard Graell: Autoedició en el món del 
disseny industrial, perquè et facis una idea, 
és una mica el que passa en el món editorial: 
el propi autor, en aquest cas el dissenyador, 
decideix no només dissenyar sinó produ-
ir i comercialitzar el seu producte. Això és 
gràcies en part a les noves tecnologies que 
permeten posar directament el teu producte al 
mercat per mitjà d’internet. Hi ha mercat en 
això perquè és un producte diferent al produc-
te que pots trobar a les botigues, no es tracta 
d’un producte en sèrie. En el meu cas jo tinc 
una petita empresa, amb una marca d’oficina. 
Vaig dissenyar una marca amb una sèrie de 
productes d’oficina, vaig fer-ne una petita ti-
rada de 50 unitats, de producció local (tot és 
de tallers i de productors d’aquí l’Anoia). M’he 
de buscar la vida, he de fer de comercial, de 
comptable, de totes les figures que hi ha en una 
empresa a mode individual. Hi ha feines que 
costen. Jo, com a dissenyador, cap problema 

però com a comercial m’hi he d’esforçar molt. 

Roger Vallès: Jo en aquest aspecte me’n salvo 
perquè no he de fer de comercial, l’empresa 
ja té un departament de vendes. També tinc 
avantatge amb el tema de matèria primera, 
jo no he de buscar res, a l’empresa ho tinc 
tot a mà. 

Hi ha ajudes, Eduard Graell, per a gent 
com tu del govern o entitats públiques?

Eduard Graell: No, que va. Hi ha alguna 
ajuda per a empreses grans però per a 
gent com jo, no. Hi ha ajudes però per a la 

innovació (Acció de la Generalitat) però 
has d’acomplir uns requisits molt estric-
tes, has d’acomplir uns anys de rodatge en 
el món del disseny industrial però si ets 
tan petit... no.

Roger Vallès: nosaltres, al departament tèc-
nic som vuit persones i cada u de nosaltres 
fa una feina específica i, és clar, tens molt 
suport i no has de pensar amb altres feines 
de l’empresa que no has estudiat com pot ser 
aquesta part comercial i que l’Eduard sí que 
les ha de fer. 

Eduard Graell: jo m’he de buscar més la vida 
I aprendre molt de moltes coses.

A Igualada hi ha clúster del disseny industrial? 

No, hi ha l’associació.

encarregat però bàsicament ara faig jacuzzis. 

Parlant del disseny industrial en general, 
de què hi ha més demanda? 

Eduard Graell: crec que el mobiliari i la il-
luminació. 

Roger Vallès: de vegades el disseny va lligat 
amb l’enginyeria…

Eduard Graell: molts projectes comencen 
amb un encàrrec de disseny i acaben sent 
un tema d’enginyeria. La línia entre disseny 
i l’enginyeria moltes vegades és molt difusa. 

Què creieu que falta millorar a la comarca 
de l’Anoia?

Eduard Graell: per a mi falta indústria. Crec 
que ens estem convertint en ciutat o comar-

Quins són els temes que dissenyeu més?

Eduard Graell: articles d’oficina, cuina i de 
parament de la llar és del que més m’he es-
pecialitzat però realment també en faig d’al-
tres, doncs ara mateix estic treballant en un 
para-sol, uns expositors per a una botiga...
una mica de tot, vaja. Però en un inici em 
van aconsellar especialitzar-me en un tipus 
de producte i vaig triar aquests tres.
 
Roger Vallès: jo dissenyo a l’spa, la cuba com 
el recobriment, el moble. També és veritat 
que fora de la feina també faig altres coses: 
una bossa d’esports o alguna cosa que m’han 

“A l’Anoia 
ens falta 

indústria”

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

ca dormitori i és un error. S’hauria de cre-
ar o atreure indústria, no apostar tant pels 
centres de distribució (que està bé) però 
sobretot apostar per indústria que faci 
producte propi,  que aposti pel disseny i 
la innovació i que generi llocs de treball 
qualificats.

Roger Vallès: Som afortunats de treba-
llar molt a prop de Barcelona. Ho tens al 
costat. Hi ha oportunitats a l’Anoia. Hi ha 
molta gent molt bona amb disseny i dis-
seny de producte. Però que el tren tardi 
tant... una hora i mitja per anar a Barcelo-
na és una animalada

Aquí a Igualada, formació o estudis de dis-
seny industrial, n’hi ha?

No, no en tenim. Hi ha la Gaspar Camps 
com a gràfic però no com a disseny indus-
trial no.

Podríem fer una crida que se’n facin, no?

Eduard Graell: doncs mira, això va molt lli-
gat amb el que he comentat abans en generar 
indústria. Si hi ha demanda hi haurà estudis. 
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COPONS / LA VEU 

Dissabte es va inaugu-
rar a Copons el nou 
vehicle del Bibliobús 

Montserrat que forma part 
de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de 
Barcelona, integrada per 225 
biblioteques i 10 bibliobusos 
que treballen de forma coor-
dinada perquè tothom tingui 
accés a la cultura.
A la presentació va assistir-hi 
el vicepresident de Cultura, 
Educació i Esports de la Di-
putació de Barcelona, Martí 
Pujol. A l’acte inaugural hi 
van participar també, l’alcalde 
de Copons, Francesc Salamé, 
juntament amb diferents al-
caldes  i personalitats de la co-
marca de l’Anoia.
Durant la seva intervenció, 

Martí Pujol destacava “com 
la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona ja té 
més de 20 anys i com en aquest 
mandat s’ha fet un esforç per 
ampliar i renovar aquest ser-
vei que ofereix igualtat d’accés 
a la cultura”. I afegia que “en 
quatre anys s’han inaugurat 
tres vehicles nous que moder-
nitzen el servei”.
Pujol recordava també que 
amb els bibliobusos es vol pro-
porcionar a les poblacions de 
menys de 3.000 habitants un 
accés als llibres i a la informa-
ció similar al que tenen altres 
poblacions més grans amb bi-
blioteques estables.
Concretament aquest biblio-
bús, que té més de 3.000 usu-
aris dona servei als 12 muni-
cipis de la comarca de l’Anoia: 
La Beguda Alta, Castellolí, Ca-

brera d’Anoia, Jorba, Carme, 
la Llacuna, Òdena, Sant Mar-
tí Sesgueioles, Sant Martí de 
Tous, la Torre de Claramunt, 
Vallbona d’Anoia i Copons.
De la seva part, Francesc Sa-
lamé subratllava que “el Bi-
bliobús Montserrat dona un 
gran servei a la població de 
Copons, un servei que arriba a 
les poblacions més petites que 
proporciona accés a la cultura, 
una cultura que ens fa lliures”.
La peculiaritat d’aquest nou 
vehicle, de 10,5 metres de 
llarg, és la incorporació d’una 

El Bibliobús Montserrat va presentar un nou vehicle

petaca extensible que fa que, 
un cop oberta, l’amplada del 
vehicle passi de 2,5 a 3,5 me-
tres. D’aquesta manera es pot 
disposar d’un espai més am-
pli que permet que els usuaris 
es moguin amb més llibertat 
així com organitzar activitats 
de diferent format. També 
s’incorpora un petit escena-
ri, un sistema d’il·luminació 
ambiental amb LEDs, endolls 
accessibles pels usuaris, una 
pantalla gegant per a diferents 
usos, màquina d’autopréstec 
i servei de cobertura wi-fi. A 

més, incorpora una platafor-
ma elevadora per a persones 
amb cadira de rodes.
El nou vehicle es va poder vi-
sitar, després dels parlaments 
inaugurals de les diferents 
autoritats assistents, a la zona 
esportiva de Copons.
Els assistents van poder as-
sistir a l’espectacle “Amb B de 
Brossa” de TeatreAula a la sala 
municipal davant de la para-
da. I els més petits van poder 
veure en Gènius i la Valentina, 
els personatges del portal in-
fantil de la Biblioteca Virtual.

Martí Pujol i Francesc Salamé durant la signatura al llibre d’honor 
de l’ajuntament de Copons / BEATRIU SANCHIS

Nou vehicle del Bibliobús Montserrat. / BEATRIU SANCHIS

El servei de bibliobús a la 
comarca de l’Anoia cobreix 
un total de 13 municipis 
dels quals 12 depenen del 
Bibliobús Montserrat, i un 
(els Prats de Rei) del biblio-
bús Cavall Bernat, arribant a 
un total de 15.406 habitants 
dels quals un 24% tenen el 
carnet de Bibliobús.
La franja d’edat dels usua-
ris que fan un ús més gran 
del Bibliobús són els infants 
de 5 a 14 anys, seguits pels 
adults de 40 a 64 anys i per 
la gent gran, de més de 65 
anys, essent el grup d’edat 
que menys ús en fa els joves 
de 15 a 24 anys (tal com es 
pot observar en el quadre 
adjunt). El material que més 

es presta són els llibres (un 
64%), seguit del cinema (23%), 
arribant l’any 2016 a un total 
de 18.668 documents prestats.
Les línies de treball del Biblio-
bús Montserrat són quatre:
- Foment de la lectura amb col-
laboració amb les escoles amb 
l’objectiu comú de fomentar la 
lectura i crear l’hàbit lector en 
els nens. Es fan visites en hora-
ri lectiu als centres escolars i es 
fan préstecs de lots temàtics de 
llibres per a reforçar les biblio-
teques de les escoles.
També es treballa en els 
clubs de lectura, una activi-
tat literària mensual oberta 
a tothom i que incorpora 
trobades amb clubs a nivell 
comarcal. Actualment hi ha 

tres clubs de lectura: a Car-
me, Òdena i la Llacuna.
- Programació cultural, pro-
gramant espectacles infantils 
a cada municipi en col·labo-
ració amb els ajuntaments i 
les escoles.
- Integració al territori apro-
pant-se a entitats com a l’Asso-
ciació de la gent gran de Jorba 
(préstec de llibres), amb pre-
sència als butlletins i agendes 
municipals com és el cas de 
Carme i Sant Martí de Tous i 
amb activitats conjuntes amb 
les Biblioteques de l’Anoia.
- Servei de bibliopiscines per 
arribar a nous usuaris i difon-
dre el servei del bibliobús. Hi 
ha bibliopiscina a Castellolí, 
Jorba i la Llacuna.

El Bibliobús Montserrat al territori

La presentació del nou vehicle es va dur a terme dissabte passat a Copons
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest diumenge 28 la 
plaça Major d’Òdena 
i voltants acollirà la 

Fira dels Torrons, la fira més 
dolça de la comarca amb un 
mercat de torrons, dolços i 
llaminadures. Una celebració 
on es recorda com antigament 
els firaires aprofitaven la diada 
de Sant Sebastià, copatró del 
municipi, per vendre a millor 
preu els torrons que havien 
sobrat de la campanya de Na-
dal.
Durant tot el matí hi haurà 
activitats relacionades amb 
l’elaboració d’aquest dolç. Es 
podrà veure en directe una 
demostració de cuita de tor-
ró de “guirlache” i després es 
podrà degustar. Hi haurà el 
mercat de pagès amb artesans 
que vendran els seus produc-
tes fets a mà. A partir de dos 
quarts de deu del matí tindrà 
lloc l’esmorzar popular a la 
brasa, on el visitant podrà de-
gustar botifarra blanca, boti-
farra negra, cansalada, pa, vi 
i aigua amb la compra d’un 
tiquet de tres euros. Aquest 
tiquet donarà dret a un mari-
datge popular de torró i també 
amb el tiquet de la compra de 
qualsevol producte del mercat 
de pagès. A partir de les onze 
hi haurà una demostració 
de cuita de torró de “guirlac-
he” (un dolç fet bàsicament 
d’ametlles i caramel solidifi-
cat típic de moltes zones de 
l’antiga corona d’Aragó: Ara-
gó, Catalunya i la Comunitat 
Valencia) amb degustacions 
gratuïtes per a tothom.  
A dos quarts d’onze del matí 
començarà el 14è aplec de la 
sardana amb les cobles Sant 
Jordi i La Llobregat i les seves 
actuacions a la plaça Mestre 
Vila Vell que organitza les 
Colles Sardanistes d’Òdena.
I durant tot el matí  hi hau-
rà atraccions i jocs a l’antiga 
amb cavallitos d’època, bit-
lles catalanes (amb la col·la-
boració del Club de Bitlles 
d’Igualada), joc del conill i 
de la granota, barquillero… 
A les dotze del migdia, serà el 
moment del joc de la cucanya 
amb premis per a les persones 
que arribin a dalt de tot del 
pal. També per a grans i pe-
tits hi haurà durant tot el matí 
una concentració de vehicles 
antics a càrrec de Llorenç 
Puiggrós, Sebastián Llamas, 
Joan Miquel i Jaume Jorba.

Coincidint amb la Fira dels 
Torrons tindrà lloc la cursa 
popular d’Òdena que organit-
za l’Escola Castell d’Òdena i 
AMPA amb el tradicional lliu-
rament de trofeus a dos quarts 
d’una al pati de l’escola. Tots 
els participants rebran com 
obsequi una tauleta de torró 
d’Agramunt.
Aquesta serà la tercera edició 
de la Fira dels Torrons després 
que fa dos anys l’Ajuntament 
d’Òdena recuperés aquesta 
festivitat que el 1996 s’ha-
via deixat de celebrar i havia 
passat a denominar-se només 
Fira de Sant Sebastià. L’esde-
veniment té els seus orígens el 
1984 quan ja es recordava com 
antigament els firaires aprofi-
taven la festivitat de Sant Se-
bastià per a vendre els torrons 
que havien sobrat de Nadal. 
Valentín Robles, regidor de 
Festes i Fires, explica com 
“amb la recuperació de la Fira 
dels Torrons tenim l’oportu-
nitat de donar a conèixer el 
nostre municipi a l’hora que 
posem en valor la nostra his-
tòria i tradicions. És també 
una oportunitat de dinamitza-
ció dels comerços i restaurants 
del nostre municipi”.

Història de la Fira dels 
torrons
A l’entorn de la capella de Sant 
Sebastià, en un dels extrems 
del terme d’Òdena va sorgir 
la Fira d’Òdena, celebrada el 
dia de la seva festivitat, el 20 
de gener. Era una barreja de 
festa popular, un petit mercat 
ramader i una celebració re-

ligiosa. Els pagesos del terme 
es barrejaven amb els merca-
ders, fusters, cistellers, cor-
doners, calderers, agroguers, 
argenters, escrivans, advocats, 
metges, teixidors de cotó i lli, 
serrallers, armers, paraires, 
fabricants d’aiguardent, es-
quiladors, criats, sacerdots, 
ferrers, sastres, sombrerers, 
cerers, boters, espardenyers, 
perpunters i d’altres menes-
trals de la contrada.
Fins a final del segle XIX la 
Fira d’Òdena es va continuar 
celebrant entorn de la cape-
lla homònima, fins que el 21 
de desembre de 1879, l’Ajun-
tament d’Òdena, presidit per 
l’alcalde, Mariano Carner, 
propietari de can Mercader 
de Brines, aprovà el canvi de 
situació. El 29 del mateix mes 
la reconeguda impremta Aba-
dal va editar un pòster, del 
qual encara es conserva algun 
exemplar, que va anunciar pú-
blicament aquest acord muni-
cipal. Així, a partir del gener 
de 1880 la Fira es va celebrar 
al poble, a la Plaça de la Cons-
titució, plaça situada dins del 
recinte del castell d’Òdena, 
davant mateix de la desapa-
reguda església parroquial de 
Sant Pere Apòstol. Uns anys 
després es va traslladar, igual 
que la població, a la zona més 
planera, al carrer Nou i a l’era 
de cal Cargol. Es jugava a bit-
lles, a tirar la barra, a naips, a 
tirar el dard, al trinquet, tot 
barrejat amb el garbuix de les 
parades de dolços i de torrons 
que donaven a la fira un as-
pecte força particular.

Diumenge arriba la fira més dolça d’Òdena, 
la Fira dels Torrons 

Després d’uns anys de de-
cadència, en els quals úni-
cament se celebrava l’ofici 
religiós i el tradicional ball, 
l’any 1984, sota la iniciativa 
d’una jove comissió de festes, 
la Fira d’Òdena va passar a 
denominar-se Fira dels Tor-
rons, recordant com antiga-
ment els firaires aprofitaven 
la diada per vendre els tor-
rons que els havien sobrat de 
Nadal. Dins la programació 
va tenir especial protagonis-
me la matança del porc.
Des de 1996, la fira es va de-

nominar només Fira de Sant 
Sebastià, al 2013 es va inclou-
re l’Ecofira, i des de l’any 2016 
s’ha recuperat la Fira dels Tor-
rons que conviu només amb la 
Fira de Sant Sebastià.
Manté aquest esperit de fira 
d’abans, amb el seu caràcter 
rural amb els jocs populars 
i tradicionals com la cuca-
nya, l’esmorzar amb produc-
tes del porc a la brasa, una 
mostra de productors locals 
i de proximitat i el mercat 
d’artesans del torró com a 
principals protagonistes.

El proper diumenge 28 de 
gener, a les 12:00h, es durà a 
terme l’habitual visita guia-
da al Castell d’Òdena on re-
correrem el conjunt castral 
d’Òdena, un dels castells 
més rellevants de la Conca 
d’Òdena i documentat ja 
a mitjans del segle X, cosa 
que el fa dels més antics 
de la comarca. Així mateix 
en descobrirem l’evolució 
històrica, fins ben entrat el 
segle XX, i descobrirem els 
personatges i moments més 
rellevants del Castell. 
El punt de trobada i inici 
de la visita, a càrrec d’Ano-
ia Patrimoni, serà el mateix 
Castell d’Òdena (carrer de 
la Torre, 2). Visita gratuïta.

Visites guiades al 
Castell d’Òdena



22  |  COMARCA Divendres, 26 de gener de 2018

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El passat dimecres 17 de 
gener l’empresa iguala-
dina Cardiosos va en-

tregar tres nous desfibril·ladors 
externs automàtics (DEA) a 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí. Els aparells estaran ins-
tal·lats en cotxes de la policia 
municipal, de manera que la 
població suma tres DEA com-
pletament mòbils a la seva xar-
xa de cardioprotecció.
Els nous desfibril·ladors són 
del model Samaritan PAD 
350P de HeartSine, dissenyat 
especialment per a ser utilitzat 
en zones públiques. Es tracta 
d’un desfibril·lador lleuger, 
amb un sistema fàcil d’utilit-
zar i que permet el seu ús tan 
amb adults com amb infants.
Com la resta de DEA de Car-
diosos, el Samaritan PAD 
350P és un desfibril·lador to-
talment automàtic, que guia 
l’usuari amb senyals auditives 
i visuals durant tot el procés, 
i totalment segur, ja que el 
propi aparell detecta en quins 
casos és necessària l’aplicació 
de la descàrrega i en quina 
intensitat. D’aquesta mane-
ra, qualsevol persona -estigui 
formada en el seu ús o no- pot 
utilitzar-los.
Vilanova del Camí amplia així 
la xarxa de desfibril·ladors de 
la ciutat. Fins ara disposava de 
quatre DEA: dos a la via públi-
ca, situats al Mercat Municipal 

i a l’institut, un a Can Papasseit 
i un darrer al Pavelló de Can 
Titó. Els tres nous DEA, instal-
lats en cotxes de policia, con-
tribuiran a cardioprotegir els 
diferents espais, carrers i es-
deveniments del municipi, ja 
que seran completament mò-
bils i ajudaran a proporcionar 
una actuació ràpida i eficaç en 
cas d’emergència cardíaca. En 
l’acte d’entrega, l’Ajuntament 
de Vilanova va mostrar el seu 
interès per seguir apostant per 
la cardioprotecció dels espais 
municipals al llarg d’aquest 
any.
A més a més, amb l’adquisició 
d’aquests nous aparells, Vila-
nova s’ha adherit a la xarxa de 
municipis cardioprotegits de 
Catalunya de l’app per a mò-
bils Cardiocity112. D’aquesta 
manera, els desfibril·ladors 
amb què compta la ciutat han 
quedat geolocalitzats i se’n pot 
veure la seva ubicació des del 
mòbil mitjançant l’aplicació, de 
descàrrega gratuïta.
Cardiosos té una àmplia trajec-
tòria en l’àmbit de la cardiopro-
tecció, la formació sanitària i 
els serveis preventius mèdics. 
La companyia del grup Aqua-
sos, presta el servei de cardi-
oprotecció a més de 300 mu-
nicipis d’arreu de Catalunya 
i actualment és el proveïdor 
oficial en formació i desfibril-
ladors de la Federació Catalana 
de Futbol i de la Federació Ca-
talana de Bàsquet.

Vilanova del Camí amplia 
la seva cardioprotecció 
amb Cardiosos

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Regidors del govern i l’oposi-
ció van fer divendres una visi-
ta d’obres a la piscina munici-
pal de Can Titó per tal de fer 
el seguiment de les obres que 
s’hi estan fent. La proposta va 
sorgir durant la darrera ses-
sió plenària quan el regidor 
d’Esports, Camilo Grados, va 
ser preguntat sobre l’estat del 
projecte. Grados va convidar 
els grups de l’oposició a fer 
una visita a les instal·lacions i 
comprovar l’estat de les obres 
personalment.
Els regidors van fer un recor-
regut per les instal·lacions i 
van visitar, per exemple, l’es-

pai que acollirà el bar-res-
taurant. També van fer una 
visita per la part interior, 
els accessos i els vestidors i 

Govern i oposició fan seguiment de les 
obres de la piscina de Can Titó

a l’exterior van comprovar 
com avancen les obres dels 
vasos d’aigua així com l’am-
pliació de l’espai de solàrium.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Equip Xarxa de Vila-
nova del Camí conti-
nua buscant persones 

que s’animin a formar part de 
l’entitat i els donin un cop de 
mà en l’organització dels ac-
tes que programen al llarg de 
l’any. Des de la seva formació, 
la missió de Xarxa ha estat i 
continua sent promoure el 
gaudi del teatre entre les fa-
mílies. 
L’entitat, sense ànim de lucre, 
gestiona el teatre infantil i ju-
venil  del nostre municipi des 
de fa ja molts anys. Està for-
mada per un grup de mares 
que els agrada molt compar-
tir en família una bona estona 
de teatre.
Des de l’equip de Xarxa de-
manen noves col·laboracions 
per poder anar renovant el 
personal i fer possible un fu-
tur relleu. Tal i com afirmen, 
la gestió no implica gaire fei-
na; es troben uns tres o quatre 
cops a l’any, a part dels 5 diu-
menges que hi ha espectacle. 
Totes les persones que s’ani-
min a col·laborar i ajudar a 

què Xarxa pugui continuar la 
seva activitat a Vilanova del 
Camí poden posar-se en con-
tacte amb l’entitat al correu 
electrònic: xarxavilanovadel-
cami@gmail.com

La propera representació de 
Xarxa serà el 14 de febrer 
amb l’espectacle ‘Galaxis’ 
contes de l’univers
La propera representació 
programada per Xarxa és Ga-
laxis, un espectacle interdis-
ciplinar per a tots públics, on 

L’Equip Xarxa Vilanova del Camí 
continua buscant col·laboradores

es barregen titelles, objectes, 
i màgia. Està inspirat en con-
tes que parlen de l’univers, 
escrits per autors universals: 
Gianni Rodari, Umberto Eco, 
Isaac Asimov i Claude Clè-
ment. La creadora, intèrpret 
i responsable de l’adaptació 
d’aquests contes és Teia Mo-
ner.
En  finalitzar l’espectacle 
es farà un sorteig de re-
gals gràcies al patrocini de 
Planeta Màgic, El Golafre i 
Flash Fotografia.

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

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

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

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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MONTBUI / LA VEU 

El proper dijous 1 de fe-
brer tindrà lloc al Cen-
tre Cívic i Cultural La 

Vinícola l’onzena Marató de 
Sang de Montbui, un acapte 
extraordinari, d’onze hores de 
durada, i que estarà organit-
zat pel Banc de Sang i Teixits, 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Montbui i l’Associació de 
Donants de Sang de l’Anoia 
(ADSA). La Marató comença-
rà a les 10 del matí i finalitzarà 
a les nou del vespre. 
Per tercer any consecutiu 
la Marató de Sang es durà a 
terme en dia laborable, i, per 
segon any seguit, es farà en 
dijous. El lema d’enguany és 
“L’experiència de la donació”, i 
convida els participants a viu-
re la sensació incomporable 
que és donar sang.
La Marató de Sang de Mont-
bui arriba poques setmanes 
després del sobtat traspàs del 
fins ara responsable del Banc 
de Sang i Teixits a la Catalu-
nya Central Khaled Khatib, 
autèntic alma-màter de l’ac-
tivitat. Diferents voluntaris i 
voluntàries del municipi, que 
col·laboraran durant la jorna-
da, lluiran un distintiu amb 
la lletra “K” per recordar a la 
persona que va començar amb 
èxit aquesta activitat durant 

totes les edicions anteriors. 
La presentación de l’acte va 
anar a càrrec de l’Alcalde 
montbuienc Teo Romero, la 
regidora de Benestar Social i 
Ciutadania Aurora Fernández 
i de Marta Hernández, en re-
presentació del Banc de Sang 
i Teixits. 
El batlle montbuienc va co-
mençar l’acte recordant “al 
Khaled Khatib, una persona 
que ens va deixar com a llegat 
la seva generositat. Des d’aquí 
un record i un agraiment. Es-
tem molt tristos per la seva 
pèrdua, però agraïts per la 
seva gran magnífca tasca”. Teo 
Romero va convidar els ciuta-
dans de Montbui  i de la resta 
de municipis de la conurbació 
a “participar en aquesta acció 
solidària. La Marató de Sang 
és un gest que salva vides i els 
nostres veïns han demostrat 
sempre una gran sensibilitat 
per participar-hi. Des d’aquí 
emplaço al màxim nombre 
de montbuiencs a col·labo-
rar-hi”. L’Alcalde va recordar 
que, per segon any consecu-
tiu, “la Marató es celebrarà en 
dijous. Confiem que sigui una 
jornada molt profitosa, i que 
aconseguim una important 
participació”
De la seva banda la regidora 
de Benestar Social i Ciutada-
nia Aurora Fernández també 

va tenir paraules de record per 
al Khaled Khatib i va explicar 
algunes de les activitats paral-
leles que es duran a terme du-
rant la jornada, com una xoco-
latada per als donants, i també 
diferents obsequis lliurats pels 
comerciants del municipi. 
Com és costum, els infants de 
les escoles montbuenques se-
ran presents a La Vinícola per 
seguir de prop la Marató de 
Sang i també hi participaran 
un any més els cossos i forces 
de seguretat. Aurora Fernán-
dez va recordar que “enguany 
celebrem l’onzena edició de la 
Marató a Montbui, la segona 

Montbui celebrarà l’onzena Marató de sang 
el dijous 1 de febrer

de les quals que celebrem con-
secutivament en un dijous. A 
la pasada edició vam acon-
seguir 226 oferiments i 203 
donacions efectives, una xifra 
molt bona per a un municipi 
com el nostre”.
Marta Hernández, en repre-
sentació del Banc de Sang i 
Teixits, va explicar el lema 
d’enguany. “Tot imitant les 
caixes regal d’experiències que 
s’han fet populars en els dar-
rers anys, la Marató de Sang 
d’enguany l’entenem com una 
superexperiència amb la qual 
contribuïm a salvar vides”. 
Hernández també va explicar 

que enguany com a novetat 
“totes les persones que donin 
sang a la Marató rebran un 
SMS quan la seva bossa de 
sang s’enviï a un hospital. Un 
camí de la sang que coneixe-
rà el donant, i que podrà tenir 
així la máxima información 
sobre aquesta experiència de 
la donació” .
L’augment de persones que 
donen sang per primer cop 
és una de les característiques 
més destacables de les darreres 
edicions celebrades, i enguany 
es vol mantenir aquesta bona 
xifra de nous donants. L’ob-
jectiu és aconseguir el màxim 
nombre de bosses de sang, en 
un període on són molt neces-
sàries, i just quan el virus de la 
grip està en un dels seus pics 
màxims.
Pot donar sang qualsevol 
persona que tingui bona sa-
lut i que tingui més de 18 
anys, pesi 50 quilos o més i, 
en el cas de ser dona, no es-
tar embarassada. Per donar 
sang no cal estar en dejú. De 
cada donació se’n beneficien 
com a mínim tres persones, 
ja que se n’obté concentrats 
d’hematies, plaquetes i plas-
ma. Es pot donar sang més 
d’una vegada a l’any. En 
concret, les dones poden 
donar-ne tres vegades i els 
homes en quatre ocasions.

La biblioteca Mont-Àgora ja té a punt la 
tercera activitat del projecte “Bibliolab”
MONTBUI / LA VEU 

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

zarà l’activitat “Experiències 
des de l’art per viure en famí-
lia”, una activitat creativa que 
fomenta les relacions col·la-
boratives i familiars. L’acti-
vitat, gratuïta, està especial-
ment adreçada per al públic 
familiar, amb nens i nenes a 
partir de 4 anys, i es farà en-
tre les 12.00 i les 13.30 hores. 
Per participar-hi en l’activi-
tat 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-
laboració d’”Experimentem 
amb l’Art”. Un dels objectius 
de l’activitat és aconseguir 
que els participants experi-

mentin noves possibilitats 
expressives i  de transforma-
ció dels materials, descobrint 
noves maneres de dibuixar i 
interaccionant amb l’espai. 
També es potenciarà el joc, 
el treball en grup, l’expressió 
lliure de l’infant i la relació 
amb la resta de famílies.
Aquesta és la tercera activi-
tat promoguda per la Biblio-
teca Mont-Àgora en el marc 
del projecte BiblioLab, una 
aposta de la Diputació de 

Barcelona per a una evolu-
ció en el model de les bibli-
oteques públiiques que posa 
l’accent en l’accés al conei-
xement a través de l’experi-
mentació i les metodologies 
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 micro-
edicions” i l’activitat “Dibui-
xem amb confeti”.

MONTBUI / LA VEU 

Dissabte passat va tenir lloc 
la darrera de les activitats de 
la Festa Major d’Hivern 2018. 
La Biblioteca Mont-Àgora va 
acollir una sessió de “L’hora 
del conte”, amb l’explicació 

del relat “Contes i emocions”, 
a càrrec de “La Tribu jugane-
ra”. Aquesta activitat estava es-
pecialment adreçada als més 
menuts, i va fer les delícies del 
públic assistent explicant la 
historia del Tonet de Cal Petó, 
que no era gaire petoner.

Lluïda Hora del Conte

ES BUSCA CAMBRER/A

amb experiència 
per a restaurant a Igualada

Enviar C.V. amb foto recent al mail:
restauracio.restauracio@yahoo.com
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

Castellolí, a través del 
Programa de Mante-
niment de la Xarxa 

d’Arxius Municipals (XAM) 
de la Diputació de Barcelo-
na, s’ha pogut sumar a aquest 
nou projecte. Es tracta de la 
digitalització d’una part del 
seu arxiu fotogràfic munici-
pal que actualment només 
es podia consultar en paper i 
que a principis d’aquest 2018 
estaran en format digital . 
Es treballaran 3900 imatges 
compreses entre 1987 i 2002 
i que mostren les festes popu-
lars, actes importants i l’evo-
lució que ha sofert el poble en 
els darrers anys.
Els objectius d’aquest progra-
ma son garantir la implicació 
dels ajuntaments petits i mit-
jans, que no tenen personal 
especialitzat, en relació als 
seus arxius municipals i tam-
bé potenciar la continuïtat de 
les tasques d’organització dels 

fons documentals munici-
pals. Aconseguint així millo-
rar la preservació de la me-
mòria històrica del municipi i 
la consulta d’aquest arxiu per 
tots els usuaris interessats a 
través de la web de Castellolí. 
Paral·lelament a aquest pro-
jecte, des de l’Ajuntament 
de Castellolí s’han digitalit-
zant uns negatius cedits per 
Vicenç Agset, veí i cronista 
fotogràfic que durant molts 

Digitalització de l’arxiu fotogràfic 
de Castellolí

anys ha estat immortalitzant 
els fets més rellevants del po-
ble. En aquest cas, parlem de 
990 fotografies que daten des 
de els anys 40 als 70. El 28 
de gener, i dintre del progra-
ma de la Festa Major de Sant 
Vicenç, es farà una exposi-
ció d’aquestes fotografies al 
local La Brillante, on la gent 
gran podrà recordar i expli-
car anècdotes de l’època de la 
postguerra.   

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha realitzat diver-
ses millores per a la seguretat 
dels vianants a la corba de la 
carretera de la Rata. L’actua-
ció l’ha portat a terme l’em-
presa Construccions Isari 
2000 i ha tingut un cost de 
gairebé 5.000 €.
L’obra ha consistit en el des-

brossat i neteja de les herbes 
pròximes al vial, s’ha posat 
una capa de sauló i s’ha com-
pactat. També s’ha col·locat 
una barana de fusta tractada 
per tal d’impedir l’accés a la 
calçada just pel tram de la cor-
ba. D’aquesta manera es vol 
millorar la seguretat dels via-
nants que passen pel camí que 
comunica amb la passarel·la 
del pàrquing de Sant Galderic.

Millores per a la 
seguretat dels vianants a 
la carretera de la Rata

ÒDENA / LA VEU 

Aquest dimarts al 
migdia ha tingut 
lloc al vestíbul de 

Mont-Àgora una sessió de 
treball de la Comissió d’Urba-
nisme de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena. Hi han es-
tat presents diferents respon-
sables politics i tecnics de la 
Mancomunitat, sobresortint 
la presència de l’Alcalde am-
fitrió, el montbuienc Teo Ro-
mero; l’alcaldessa de Vilanova 
del Camí Noemí Trucharte, el 
batlle de La Pobla de Clara-
munt Santi Broch, la regidora 
d’Òdena Sandra Fernández, i 
nombrosos tecnics dels ajun-
taments que conformen la 
Mancomunitat. La trobada es 
va fer de forma conjunta amb 
els representants de la Comis-
sió d’Urbanisme i Mobilitat 
de l’Anoia (CUMA), grup de 
treball creat per la Unió Em-
presarial de l’Anoia I que tre-
balla per desenvolupar el ter-
ritori a nivell urbanistic i que 
treballa per millorar les infra-
estructures de la comarca. 
Tant l’Alcalde montbuienc Teo 
Romero com el president de la 

Unió Empresarial de l’Anoia 
(UEA) Blai Paco, van presidir 
aquesta trobada. En declaraci-
ons efectuades en finalitzar la 
trobada, l’Alcalde montbuienc 
Teo Romero, responsable de 
la Comissió de la Mancomu-
nitat encarregada dels temes 
urbanístics va valorar de for-
ma “molt positiva una troba-
da que s’emmarca dins una 
voluntat de participació dels 
agents econòmics i socials 
del territori en la planificació 
urbanística. Tenim una visió 
conjunta, volem aconseguir el 
millor per a la Conca d’Òde-
na”. L’Alcalde de Montbui va 
destacar “el paper de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, qui, a 
través de la Comissió d’Urba-
nisme I Mobilitat de l’Anoia 
(CUMA), treballa en aquesta 
línia de millorar les infraes-
tructures per al nostre ter-
ritori”. El responsable de la 
Comsisió d’Urbanisme de la 
Mancomunitat va afegir que 
“portem diferents trobades 
per anar posant en comú els 
planejaments dels diferents 
municipis. Volem que hi hagi 
el màxim consens i per això 
reinvinquem aquests espais 

de posada en comú, de diàleg, 
tan necessaris per tornar a re-
vifar la Conca d’Òdena”.
Durant la sessió de treball 
cadascun dels representants 
dels ajuntaments integrants 
a la Mancomunitat van anar 
explicant la situació de la pla-
nificació urbanística a cada 
municipi I quina era la pers-
pectiva de future en cada cas. 
Com va explicar l’Alcalde 
montbuienc “s’ha posat molt 
incís en potenciar les infra-

estructures bàsiques per al 
territori, com ara la conne-
xió directa d’Igualada amb la 
Ronda Sud, també el sòl in-
dustrial del polígon de Can 
Morera per poder acollir acti-
vitat econòmica molt potent, 
la mateixa connectivitat del 
riu Anoia, l’Eix Ferroviari que 
hauríem de recuperar, l’Auto-
via A-2 que s’ha de millorar, 
el mateix desdoblament de la 
C-15, l’Aeròdrom…Són te-
mes que hem de treballar de 

Mont-Àgora va acollir una trobada de la Comissió d’urbanisme 
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

forma conjunta, amb un camí 
comú”. L’alcalde va finalitzar 
explicant que “estem treba-
llant des d’aquesta comissió 
amb voluntat política de tre-
ballar plegats, respectant sem-
pre l’autonomia municipal de 
cadascun dels seus membres, 
però tenant en compte que 
el sentit comú demana que 
treballem plegats. La Conca 
d’Òdena és un territori únic, 
una gran realitat que hem de 
treballar de forma conjunta”.
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CARME / LA VEU 

El passat dijous 18 de ge-
ner es va fer a l’Escorxa-
dor (Centre d’Interpre-

tació) el plenari constituent del 
Consell d’infants de Carme. Va 
ser un acte protocol·lari que 
va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa del municipi, 
Ildefonsa Tarrida i on els veri-
tables protagonistes van ser els 
nois i noies que van prendre 
possessió del seu càrrec com a 
conselleres i consellers d’aquest 
òrgan que, a partir d’ara, es vol 
convertir en un dels pals de pa-
ller de la participació ciutada-
na del poble.
Són 7 els membres que inici-
en aquest repte. Tots ells amb 
edats compreses entre els 11 i 
els 12 anys i amb alguna vincu-
lació directa amb el municipi, 

ja sigui perquè hi viuen o per-
què estudien a l’escola. Durant 
tot l’any, i amb el suport i la di-
namització de dues tècniques, 
aquests nois i noies s’aniran 
cohesionant com a grup i tre-
ballaran diverses iniciatives, 
amb la finalitat de fer propos-
tes concretes al consistori que 
ajudin a millorar el poble. En 

Constitució del Consell d’Infants 
de Carme

aquest sentit, l’ajuntament es 
compromet a escoltar i a de-
senvolupar aquestes idees.
Es dóna la circumstància que 
Carme és un dels municipis 
més petit de Catalunya, sinó 
el que més que compta amb 
el seu propi Consell d’in-
fants. Tot un repte i una de-
claració d’intencions!. 

CARME / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
20 de gener al teatre de 
Carme, es va fer la pre-

sentació del nou Planetari Eris.
La Lídia, en Toni i la Roser van 
fer passar una bona estona als 
assistents amb l’experiència de 
visualitzar el cel d’hivern dins 
el planetari, fer un petit taller 
per als nens i nenes i prenent 
un got de xocolata calenta o un 
cafè amb pastes.
Els que no vau poder venir, 
podeu consultar la pàgina 
www.eris.cat on veureu l’ofer-
ta de contes i astronomia i 
d’altres activitats.

Presentació, a Carme, 
del nou planetari Eris

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El divendres, 19 de gener 
es van obrir les portes 
del nou Punt Jove dels 

Hostalets de Pierola amb una 
gran participació de joves i fa-
mílies.
Fruit d’un procés de participa-
ció amb els joves hostaletencs 
com a protagonistes, el passat 
divendres, 19 de gener el nou 
Punt Jove dels Hostalets de 
Pierola va presentar totes les 
seves novetats així com el seu 
equip tècnic.
Just a les sis de la tarda, l’Espai 
d’Entitats, que acull el Punt 
Jove dels Hostalets de Pierola 
s’omplia d’adolescents, joves i 
famílies amb ganes de conèi-
xer les novetats del centre i 
començar a participar en les 
activitats i propostes organit-
zades. Durant tota la tarda 
l’equip tècnic va oferir expli-
cacions sobre el funcionament 
del centre i els recursos exis-
tents a tots els assistents.
La regidora de joventut, Car-
me Zaragoza, va destacar la 
importància del projecte i va 
posar en valor “la feina efec-
tuada entre els joves hostale-

tencs i els tècnics de joventut 
per definir un espai adaptat i 
enfocat a les necessitats dels 
joves i les seves famílies“. Al-
trament també va explicar que 
el Punt Jove que obria portes 
el passat divendres “esdevé 
una fita important en un camí 
que encara té molt recorregut, 
ja que l’objectiu del govern 
és instal·lar el centre a l’edifi-
ci annex al futur poliesportiu 
cobert dels Hostalets de Pie-
rola“. Aquest futur nou espai 
tindrà molt més espai, més 
recursos i més capacitat de 
generar sinergies transversals 
amb d’altres àmbits on la par-
ticipació dels joves és cabdal.
Les portes obertes van conti-
nuar amb l’entrega de premis 
del concurs d’instagram, on 
es premiava la millor foto-
grafia del Nadal realitzada 
a la xarxa social sota els has-
tags #momentassoshostalets i
#puntjovehopierola.
La tarda va finalitzar entre 
jocs de taula, partides al FIFA 
de la Play i xerrades d’amics a 
l’entorn d’un bon berenar.
Durant el mes de gener el 
Punt Jove ha previst activitats 
gairebé cada dia. 

El Punt Jove dels Hostalets 
de Pierola presenta novetats

GRUES SUAREZ I SOLER  
NECESSITA XOFER   C+CE

ES VALORARÀ 
CARNET GRUISTA

Enviar currículum a: 
comercial@grues-suarezisoler.com

Señora de 70 años, 
de Igualada y de clase 
media, busca amigas 

que les guste salir, 
pasear, viajar.

Tel. 691 502 601

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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LA LLACUNA / LA VEU 

En el marc dels serveis 
que ofereix el Biblio-
bús que visita el nostre 

municipi de manera quinze-
nal, un grup de persones es va 
agrupar ja fa alguns anys per 
crear el club de lectura.
El club de lectura és un espai 
de tertúlia i debat al voltant 
d’una lectura que rep el su-
port de la Diputació de Bar-
celona. A més, el Club al nos-
tre municipi també organitza 
altres activitats culturals com 
trobades amb autors, sortides 
al teatre, etc.
El passat mes de novembre 
van participar a la trobada 
dels clubs de lectura de la 
Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals de la Diputació de 
Barcelona al Teatre Auditori 
de Granollers per gaudir de 
la representació, en exclusi-
va, de l’obra de teatre ‘Els tres 
aniversaris’, una comèdia de 

Rebekka Kricheldorf amb la 
traducció del Joan Negrié, di-
rigida per Jordi Prat i Coll, i 
representada per: Rosa Bola-
deras, Joan Negrié, Miranda 
Gas, Màrcia Cisteró, Anna 
Alarcón i Albert Triola.
La metodologia del Club és 
planificar entre tots els mem-
bres del grup la lectura del 
mateix llibre i reunir-se un 
dia per comentar-lo. És obert 

El Club de lectura de la Llacuna, més 
que un punt de trobada pels amants de 
la literatura 

a tot tipus de públic d’edat i 
l’interès comú d’estar interes-
sats en la lectura.
L’objectiu principal és promo-
cionar la lectura tot fomen-
tant-ne l’hàbit, creant un punt 
de trobada per a les persones 
interessades, afavorint el di-
àleg entorn d’un llibre i al-
tres aspectes relacionats amb 
aquest i oferint noves possibi-
litats pel temps de lleure.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia, en el marc 
de la Festa de Carnestol-

tes, que tindrà lloc el dissabte 
17 de febrer, ha organitzat un 
concurs de disfresses amb pre-
mis per a cada categoria con-
sistents en vals de compra a 
les botigues que formen part 
de l’Associació de Botiguers de 
Vallbona d’Anoia. 
S’han establert quatre catego-
ries per participar en el con-
curs; la categoria de disfressa 
individual/parella infantil (de 
0 a 13 anys), la de disfressa 
individual/parella (a partir de 
14 anys), la de grup i compar-
sa o entitat local: mínim de 12 

persones, amb vehicle o sense i 
finalment la familiar, formada 
pels pares o pare o mare i els 
seus fills.
Les inscripcions en la catego-
ria de grup i comparsa s’han 
de formalitzar mitjançant 
un formulari que trobaran, 
bé a l’Ajuntament, bé des-
carregant-lo a la pàgina web  
http://www.vallbonadanoia.
cat La data límit per presen-
tar la inscripció és el dia 16 de 
febrer i es podran lliurar a les 
oficines de l’Ajuntament, o bé 
per correu electrònic a vall-
bona@diba.cat. Les inscripci-
ons en les categories infantil, 
adult i familiar s’hauran de 
realitzar el mateix dia de la 
rua, el 17 de febrer, a les 5 de 

Obert el període de participació per al  
Concurs de disfresses de Carnestoltes 

la tarda a la plaça de l’església.
El Jurat estarà format per 4 
persones que puntuaran les 
disfresses seguint criteris de-
finits per l’organització: ori-
ginalitat, disfressa, grau de 
dificultat, animació, música i 
cançó i coreografia. La dota-
ció dels premis és de 50 € tots, 
excepte la categoria de grup 
que serà de 150€. Tots els pre-
mis seran vals de compra a 
les botigues que formen part 
de l’Associació de Botiguers 
de Vallbona d’Anoia. El lliu-
rament de premis tindrà lloc 
en acabar l’espectacle infantil 
al pavelló.
A la web vallbonadanoia.
cat es poden trobar les bases 
amb més detall.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Dilluns 22 de gener es va ce-
lebrar a l’Ajuntament de Vall-
bona la junta de govern del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, que forma part de les re-
unions itinerants que fa l’ens 

comarcal a la comarca. La 
voluntat d’aquestes reunions 
és conèixer la realitat de la 
comarca i les necessitats dels 
municipis i la seva gent. 
La trobada ha tingut una pri-
mera part en la que s’han re-
unit amb l’alcaldessa, Maribel 

Ferrer i regidors del munici-
pi, per conèixer de primera 
mà l’estat dels projectes i 
col·laboracions entre aquest 
municipi i el Consell Co-
marcal de l’Anoia. I seguida-
ment ha tingut lloc la reunió 
de la junta de govern.

La Junta de govern del Consell Comarcal 
de l’Anoia es reuneix a Vallbona 

LA LLACUNA / LA VEU 

Enguany les Festes de 
Sant Antoni a la Llacu-
na celebren els 10 anys 

dels Tres Tombs des que es 
van incorporar els cavalls. Per 
l’ocasió s’estrenarà bandera 
per preservar l’original, que 
data de l’any 1952. Aquests 
deu anys però, també estaran 
marcats per la falta d’en San-
tiago Salvador, un dels mem-
bres més participatius dins de 
la Comissió dels Tres Tombs 
i a qui se li farà un reconei-
xement a títol pòstum per la 
seva dedicació i compromís 
cultural a la Festa dels Tres 
Tombs de la Llacuna.
Sota la batuta de la Comissió 
dels Tres Tombs de La Llacu-
na organitzadors de la festa i 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de la Llacuna, diumen-
ge 28 s’iniciarà la celebració. 
A dos quarts d’una del migdia 
tindrà lloc l’ofici solemne en 
honor del Sant. La Comissió 
junt amb els membres del 
consistori i participants faran 
el lliurament de la nova ban-
dera, del banderer sortint, Sr. 
Jordi Gelabert, a la portado-
ra d’enguany, Mercè Celda i 
Torres i es farà la benedicció 
dels panets de Sant Antoni. 
En sortir, la comitiva farà el 
trasllat de la bandera de l’es-

glésia al domicili del bande-
rer i tot seguit tindrà lloc un 
refrigeri. La bandera del Sant 
s’exposarà al domicili, davant 
les escoles.
El pròxim acte de la festivitat 
serà el dissabte 3 de febrer. A 
partir de les 9,30 h del matí 
tothom qui vulgui podrà sor-
tir de la plaça Major a peu, 
en bicicleta o a cavall i fer 
un tomb pels voltants de La 
Llacuna per finalitzar, a les 
11 h, al castell de Vilademà-
ger, amb un esmorzar de ger-
manor en el que cal portar-se 
l’esmorzar però s’oferirà coca 
per a tots els assistents.
Finalment, el diumenge 4 de 
febrer, tindrà lloc els tradi-
cionals Tres Tombs que co-
mençaran a la 1 del migdia 
a la plaça de les Oliveres. 
Abans però, el mateix diu-
menge a les 9 h del matí hi 
haurà un esmorzar per a tots 
els participants.
El recorregut dels tombs es-
tarà degudament senyalitzat 
i el tercer tomb finalitzarà a 
la Plaça Major on es realitza-
rà la benedicció i es lliurarà 
a tots els participants un re-
cord en nom de l’organitza-
ció.  A més, hi haurà coca i 
mistela per a tothom i ven-
da dels tradicionals tortells. 
També es farà el sorteig de la 
tradicional panera. 

Diumenge s’inicien les 
Festes de Sant Antoni 
a la Llacuna 

EDICTE

Per a coneixement general, es fa saber que l’Ajuntament 
d’Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 23 de 
gener de 2018, ha aprovat  inicialment el  PROJECTE DE 
PAISATGE DINS L’ÀMBIT DEL FORT DE SANT MAGÍ, redactat 
per Albert Bestard Escudé, paisatgista, que compta amb un 
termini d’execució 3 MESOS.
  
El projecte esmentat se sotmet informació pública per un 
termini de 30 dies, a comptar de l’endemà de la publicació 
de l’anunci corresponent en el Butlletí O�cial de la Província, 
als efectes que els interessats puguin examinar l’expedient 
al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament 
d’Igualada (Plaça de Sant Miquel núm. 12 de dilluns a 
divendres, de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions 
que estimin oportunes.

Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició 
pública el projecte d’obres ordinàries  i l’estudi  bàsic de 
seguretat i salut, es consideraran de�nitivament aprovats 
sense necessitat de nou acord.

Igualada, 23 de gener de 2018

L’alcalde
Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada



La gent es menja
 un calçot que feia 

2 o 3 hores 
encara estava 

plantat

Jordi Escura i Olga Torra, a la plantació de calçots a Sant Genís.

Terra de Tapàs: el calçot cuit a domicili

L ’Olga Torra i el Jordi 
Escura, tenen “Terra de 
Tapàs”, un negoci cer-

tament original: calçots cuits 
a domicili. Ja porten un temps 
amb aquesta iniciativa em-
presarial, molt emprenedora, i 
amb força èxit. Els seus calçots 
de Sant Genís, a Jorba, han 
ocupat moltes taules d’Iguala-
da, la Conca d’Òdena i l’Ano-
ia. Els caps de setmana van 
de bòlit, per ells és temporada 
alta, temporada de calçots.
La idea va sorgir arran del 
baix preu dels cereals, i el fet 
que les terres de la zona no 
donaven gaire rendiment. Són 
terres de Tapàs, d’aquí el nom 
de l’empresa, es tracta de terra 
argilosa, molt dura, i poc apta 
per a la majoria de cultius.... 
menys pels calçots! Se’ls va 
acudir la idea aquesta de fer 
calçotades per la gent que no 
té espai per poder-les fer en 
un espai obert, o com a molt 
en una terrassa amb una petita 
barbacoa. Els emprenedors de 
Sant Genís van donar-li la vol-
ta a la situació, oferint un pro-
ducte “original” amb un valor 
afegit molt especial. 
Els seus calçots són calçats 
manualment, amb la mínima 
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maquinària. Des de la llavor 
de la ceba fins a arrencar-la 
manualment, tornar-la a plan-
tar, fer-se el calçot, coure’l i 
portar-lo a les cases. Tot això 
es fa seguint el procés lunar, 
com feien abans els pagesos. 
El negoci funciona per de-

manda i només el cap de set-
mana. Es fa un control màxim 
de qualitat, de manera que 
al matí cullen els calçots de 
l’hort tenint en compte la llis-
ta de comandes i es preparen, 
es couen i ja els tenen a punt 
per l’hora indicada. La gent és 
menja un calçot que feia 2 o 
3 hores encara estava plantat. 
Fins divendres la gent pot fer 
comandes, però no es pot tru-
car a última hora perquè cu-
llen els calçots que necessiten.
La quantitat d’aigua que porta 
el calçot quan el cous es nota 
que fa poques hores que se 
l’ha collit, i això fa que el cal-
çot sigui molt tendre i molt 
bo. Aquest és el valor afegit 
que aporta aquesta empresa 
anoienca, calçots acabats de 
collir de l’hort del costat, amb 
una alta qualitat.
Han arribat a preparar els cal-
çots per a grups de 100 per-
sones, però també per a una 
persona sola, o per a una pa-
rella. També per a empreses i 
entitats. Per als desplaçaments 
s’utilitzen unes caixes tèrmi-
ques de porexpan que les dei-

xen als clients si cal. 
Sense salsa no hi ha una bona 
calçotada, i això ho tenen 
molt en compte a Terra de 
Tapàs. Elaboren una salsa 
artesanal, amb ingredients 
de proximitat, sense conser-
vants, sense colorants, sal-
sa fresca acabada de fer. Els 
tomàquets i els alls són es-
calivats al forn de llenya. Es 
tracta d’una salsa que es va 

provar moltíssimes vegades 
fins a trobar la fórmula ide-
al, la més gustosa. Té molta 
quantitat de fruits secs, i es 
nota, i això li dona un gust 
molt especial, sempre feta 
d’un dia per l’altre. Al final, 
la seva combinació amb un 
bon calçot convida a repetir, 
una i altra vegada, esdeve-
nint tot plegat una calçotada 
difícil d’oblidar. Bon profit!

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

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

artesanal elaborada amb 
ingredients 100% naturals.

  Fes la teva comanda:

         655 817 581

terradetapas@gmail.com

ET VE DE GUST FER UNA

CALÇOTADA A CASA?

NOSALTRES ET SERVIM
CALÇOTS CUITS
A PUNT DE MENJAR
I AMB LA 
TRADICIONAL SALSA
20 calçots cuits: 7€ / Salsa fresca (500g): 6,50€



PER A UNA BONA CALÇOTADA
Ho tenim tot

CALÇOTS DE 
LA COMARCA

I SALSA DE 
CALÇOTS

XAI ECOLÒGIC
 D’ARGENÇOLA

BOTIFARRA DE CALAF I 
DE LA LLACUNA

Llegums - Vins i 
caves

I també graelles, 
llenya, carbó...

Horari: 
De dll. a div. de 8 a 13.00h i de 16 a 20.00h
dissabte de 8 a 13.00h

C/ Portal 4 (Carretera de Valls, 11) IGUALADA.
www.agroigualada.com

Per encàrrecs 93 803 09 17
Pàrquing gratuït 

XAI ECOLÒGIC

El calçot, més que una tradició

El “calçot” va ser des-
cobert, a finals del se-
gle XIX per un solitari 

pagès vallenc conegut amb el 
nom de “Xat de Benaiges” qui 
començà a coure a les bra-
ses els brots tendres nascuts 
d’una ceba vella conreats es-
pecialment per a ser cuinats 
així com també la salsa que 
encara mengem avui en dia 
amb algunes variants.
El procés de cultiu comença 
durant els darrers mesos de 
l’any quan es sembren les lla-
vors de la ceba blanca. Quan 
aquesta ceba ja ha germinat 
i crescut es arrencada de la 
terra que l’acollia i es torna 
a plantar en una altra terra 
apropiada, en la qual seguirà 
creixent.
S’ha d’esperar que punxo-
nament el cap com si es 
tractés d’una ceba normal. 
En aquest moment (hem 
arribat al temps d’estiu), 
s’arrenca de nou i es guar-
da durant algunes setmanes 
fins al moment de tornar-la 
a plantar una vegada elimi-
nada la part de dalt.
La ceba només ha de quedar 
semienterrada i mostrant la 
blancor de la planta a l’exte-
rior. Hi ha un precepte agrí-
cola que diu que “la ceba ha 
de sentir les campanes”, re-
ferint-se a que al plantar cal 
enterrar molt poc. Segons els 
pagesos, és millor plantar els 
calçots en època de lluna ve-
lla. A mesura que va creixent 
la planta, cal  cobrir-la de ter-
ra, operació que s’ha de repe-
tir diverses vegades durant el 
procés de cultiu. Els “calçots” 
es recullen preferentment en-
tre els mesos de novembre i 
abril.

La calçotada
A partir de les primeres dèca-
des del segle XX, la calçota-
da es va convertir en un àpat 
habitual dels dies festius per 
a moltes famílies. Les arrels 
del gran impuls experimentat 
per la calçotada a tot el país 
podem datar-lo a mitjan segle 
XX, quan la “Penya Artística 
de l’Olla” organitzava les se-
ves cèlebres calçotades a les 
que convidava a personalitats 
del món artístic i cultural bar-
celoní, ajudant així a divulgar.
Fins avui en dia que, la calço-
tada de Valls ha anat creixent 
en popularitat. Els voltants 
de la ciutat es veuen adornats 
per fumeres que, aquí i allà i 
al llarg i ample de la geografia 
de l’Alt Camp, són com punts 
de referència de les masies va-
llencs. Una festa que al llarg 
dels anys s´anat popularit-
zant i estenent a altres comar-
ques de la demarcació que 
també comparteixen aquesta 
festa familiar o amistosa que 
comença amb la preparació 
del menjar, en la qual tothom 
pot participar. Aquest és, pot-
ser un dels seus principals en-

cants, tothom aporta la seva 
opinió i tots creuen tenir el 
secret de la millor forma de 
cuinar els calçots o d’elaborar 
la salsa.
Per a l’elaboració d’una bona 
salsa de la calçotada, cada 
família té el seu propi secret, 
fruit d’una investigació prò-

pia que s’ha anat transmetent 
de generació en generació. 
Amb tot, els ingredients bà-
sics per a 4 persones són: 100 
grams d’ametlles torrades, 30 
grams d’avellanes torrades, 4 
o 5 tomacons vermells ros-
tits, 1 cabeça d’alls rostits, 
80 cl d’oli d’oliva, 1/2 gotet 

de vinagre, 1 pebrot sec, un 
polsim de pebre vermell dolç, 
julivert i sal, Tot això molt bé 
triturat al morter o amb una 
batedora.

L’esperit de la terra
Una calçotada, representa en-
dinsar-se en la comprensió de 
l’esperit de la nostra terra. La 
calçotada és una lliçó exem-
plar que defineix de forma 
clara i precisa la forma de ser 
dels catalans. La calçotada ha 
agermanat l’agricultura amb 
la gastronomia, ja ha entrat 
en els camps de l’alimentació i 
de la cultura. Des d’un origen 
humil i popular, s’ha conver-
tit en tradició, arrelada a les 
nostres costums, ia través de 
les arts nobles, a través de la 
sensibilitat artística, ha entrat 
amb tots els honors en l’àm-
bit de l’art de la cuina on s’ha 
guanyat un merescut lloc.
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PIERA / LA VEU 

El passat dijous 18 de ge-
ner es va celebrar a Pie-
ra la Marató de la Sang, 

una iniciativa que va comptar 
amb una gran participació per 
part de la ciutadania. Un total 
de 208 pierencs i pierenques 
es van apropar al Casal per a 
Joves i Grans, en el qual es va 
habilitar un espai per a realit-
zar les donacions de les 10 a 
les 21 hores. D’aquestes, final-
ment, 188 es van fer efectives, 
8 van ser donacions de plas-
ma i la resta van ser oferi-
ments de pierencs i pieren-
ques que en aquell moment, 
per motius diversos, no van 
poder donar sang. Entre els 
participants, va haver-hi 28 
persones que es convertien 
en donants per primer cop.

Més de 200 participants 
en la Marató de la Sang 

Recordem que els únics requi-
sits per poder donar sang eren 
ser major de 18 anys, pesar 50 
quilos o més i en cas de ser 
dona, no estar embarassada.
Des del Banc de Sang i Teixits, 
l’Ajuntament de Piera i l’Asso-
ciació de Donants de Sang de 
l’Anoia i Creu Roja Anoia, es 
vol agrair i felicitar a tots els 
pierencs i pierenques que van 
fer la seva donació així com a 
totes les persones que van col-
laborar en la jornada.

El Casal per a Joves 
i Grans de Piera va 

acollir aquesta jornada 
solidària en la qual va 
haver-hi 28 persones 
que donaven sang per 

primera vegada

PIERA / LA VEU 

OBRIM INSCRIPCIONS A 
UN NOU DEBAT A BAT
Aquesta setmana s’han obert 
les inscripcions al programa 
juvenil de foment lector De-
bat a Bat. És aquesta ja la 4a 
proposta que es presenta a la 
biblioteca pierenca en el marc 
d’aquesta iniciativa a càrrec 
de la Gerència de Serveis de 
Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona, qui posa a dis-
posició de les biblioteques de 
la XBM el projecte, amb l’ob-
jectiu de facilitar a les bibliote-
ques de la Xarxa més compro-
meses amb el treball amb els 
joves de 12 a 16 anys (1r a 4t 
d’ESO) la implementació d’un 
nou format d’activitat que a 
través dels àlbums il•lustrats, 
art, literatura i filosofia es do-
nen la mà.
El Bat, que es durà a terme el 
proper dimarts 30 de gener 
a les 18.30h, porta per títol 
Després del després. Basat en 
l’estil dolç i trist, fràgil i gentil 
de l’autor i il·lustrador Jimmy 
Liao, mitjançant el seu traç 
senzill i delicat, ple d’expres-
sivitat i elegància, els joves re-
flexionaran sobre els principis 
i l’existència dels finals, l’anar i 
venir, perdre’s per tornar-se a 
trobar, aturar el temps, perse-
guir impossibles, alliberar-se 
dels lligams i ser lliures.... 
Guiats en tot moment, ex-

perimentaran les possibilitats 
creatives del llenguatge, el 
simbolisme, les metàfores, on 
la narració és tan visual com 
contextual. 
La participació és gratuïta.

LA BIBLIOTECA POSA EN 
MARXA UN CLUB DE LEC-
TURA JUVENIL
La biblioteca de Piera enguany 
enceta un nou club de lectura 
adreçat als joves de 1r a 3r 
d’ESO amb l’objectiu de fer-
los partícips de noves lectures 
i noves expressions literàries. 
Amb la voluntat de contribuir 
a donar-los i oferir-los una vi-
sió més àmplia de les oportu-
nitats i opcions literàries que 
hi ha al mercat les lectures 
que es proposen s’adapten no 
tan sols als interessos que els 
preocupa sinó també a l’inte-
rès professional per dotar els 
joves d’eines i recursos que els 
faci més crítics i exigents amb 
la lectura.
El club és obert a qualsevol 
jove d’entre 12 i 15 anys que 
li agradi la lectura i vulgui 
passar una bona estona com-
partint les seves opinions amb 
la resta de participants. L’acti-
vitat és gratuïta, la biblioteca 
facilita les lectures i la cita és 
puntual cada segon dijous de 
mes a les 17.30h. És aquest dia 
que amb la lectura feta prèvi-
ament a casa els joves lectors 
fan tertúlia dinamitzada.

Properes activitats a la 
Biblioteca de Piera

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbona 
obre un procés selectiu per 
forma part de cinc borses de 
treball per ocupar possibles 
llocs de treball al municipi. 
D’entrada, es busquen per-
fils de peó de brigada, per-
sonal de neteja, paleta, pin-
tor i jardiner.
L’objectiu és disposar d’una 
xarxa de treballadors per tal 
de fer front a les necessitats 
de contractacions tempo-
rals del consistori gràcies als 
Plans Locals d’Ocupació 2018 
finançats per la Diputació de 
Barcelona a través del “Pro-
grama complementari de fo-
ment a l’ocupació local 2017 – 
2018”. La partida econòmica 
destinada és de 36.000euros
Els interessats per formar 
part d’una d’aquestes bor-
ses  hauran de sol·licitar-ho 
mitjançant una instància 
que estarà a disposició a 
l’Ajuntament de Vallbona, 
de dilluns a divendres de 9h 
a 14h o a la pàgina web del 
consistori www.vallbona-
danoia.cat i caldrà manifes-
tar que es reuneixen totes i 
cadascuna de les condicions 
exigides a les bases i hauran 
d’anar acompanyades dels 
documents. El termini de la 
presentació és de demà dia 
25 de gener fins al 14 de fe-
brer 2018.

Cinc borses de 
treball a Vallbona 
d’Anoia

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



30  |  COMARCA Divendres, 26 de gener de 2018

CAPELLADES / LA VEU 

Avui divendres es farà 
una marxa exploratò-
ria per Capellades a 

partir de les 8 del vespre.
Les marxes exploratòries 
consisteixen en recórrer un 
entorn concret amb un grup 
de dones, per tal de detectar 
i analitzar quins elements fí-
sics i socials condicionen la 
percepció de seguretat de les 
dones que viuen i utilitzen un 
determinat entorn. A part de 
ser una eina de diagnosi per 
obtenir informació de com 
respondre a aquesta proble-
màtica des de l’urbanisme, 
també és una eina d’apode-
rament de les dones, ja que 
permet visibilitzar el coneixe-
ment que tenen les dones ve-
ïnes de l’entorn per on viuen i 
es mouen, alhora que valora 
la seva participació activa en 
el disseny i la transformació 
dels seus entorns urbans. 
Aquesta actuació s’emmarca 

dins les actuacions previstes 
en el Pla d’Igualtat de gènere i 
es fan en el marc de treball de 
l’elaboració d’un protocol i un 
pla d’actuació per a l’abordat-
ge integral de les violències 
masclistes en espais d’oci. Ara 
mateix aquest treball està en 
fase de diagnosi. El projecte, 
finançat per la Diputació de 
Barcelona, està dirigit per la 
Fundació Salut i Comunitat, 
amb la col·laboració de l’Ob-
servatori Noctàmbul@s i el 
col·lectiu punt6.
La marxa exploratòria per a 
dones començarà a les 8 del 
vespre a la plaça de la Bassa, 
des d’on es farà un recorregut 
per diferents indrets de la vila 
amb l’objectiu d’identificar 
zones percebudes com a inse-
gures o de risc.
Per participar d’aquesta pro-
posta cal enviar un correu a 
participació@capellades.cat, 
ja que es recomana que hi 
prenguin part un màxim de 
vint persones.

Avui, “Marxa exploratòria” 
per Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Es millora l’accessibili-
tat a la Piscina Blava de 
Capellades

Aquests dies la Brigada d’Obres 
de l’Ajuntament de Capellades 
està treballant en la millora de 
l’accessibilitat al recinte de la 
Piscina Blava de Capellades.
Fins ara, per salvar el desnivell 
de l’entrada respecte al vial, es 
podia pujar les escales o passar 
per la rampa. Les obres s’estan 
fent en aquesta darrera part, 
que serà més ample i compta-
rà amb uns passamans de sub-
jecció. Al final, quan s’ajunten 
amb les escales davant l’entra-
da, s’ampliarà el replà, fins a 
un mínim d’un metre i mig, 
per tal de deixar suficient es-
pai per girar. A més a més 
també hi havia un segon petit 
desnivell, que s’eliminarà amb 
aquest nou replà.
La millora de l’entrada a la 
Piscina Blava és una de les ac-
tuacions que s’ha fet a l’estudi 
per millorar l’accessibilitat a 
Capellades. Arran d’aquest 
treball s’ha detectat un total 
de 28 punts on cal intervenir 
per facilitar la mobilitat i la se-
guretat de les persones.
En aquest mateix sentit, 
aquests propers dies la Bri-
gada d’Obres treballarà a la 
Ronda del Capelló, a l’alçada 
del carrer del Fossar, on s’ins-
tal·larà un pas elevat amb pas 
de vianants. D’una banda, el 
pas elevat redueix la velocitat 
de circulació dels vehicles i de 

l’altra, el pas de vianants per-
met a les persones creuar en 
aquest punt, on fins ara no es 
podia fer.
Paulatinament, a mesura que 
el pressupost i la disponibili-
tat de la Brigada ho permeten, 
s’està implementant les neces-
sitats de millora detectades en 
aquest estudi.

S’instal·len bandes reducto-
res de velocitat a la Ronda del 
Capelló i a la darrera roton-
da de Capellades
La Ronda del Capelló és un 
dels vials on la velocitat de 
circulació és més alta, malgrat 
la limitació. Per millorar la 
seguretat de les persones des 
de l’Ajuntament de Capellades 
s’ha decidit instal·lar 4 bandes 
reductores de velocitat, en els 
dos sentits de la marxa.
Aquestes bandes, anomena-
des “coixins berlinesos” s’han 
col·locat abans dels passos de 
vianants de la Ronda amb car-

Millores en accessibilitat i en control 
de velocitat a Capellades 

rer Santa Anna i al carrer Llu-
ís Companys. Aquests darrers 
dies s’ha completat l’actuació 
tot posant unes pilones que 
delimiten l’amplada del vial, 
per la part dreta.
Aquests elements de la Ron-
da del Capelló són diferents 
a la banda que s’ha instal·lat 
davant la rotonda que porta a 
la Font de la Reina, just a la fi 
del terme municipal de Cape-
llades. Aquí, la banda és més 
persistent per obligar a els 
vehicles que venen de Cape-
llades a aturar-se i cedir el pas 
als qui venen de la seva dreta.
Tal com destaca el regidor 
d’Urbanisme, Sergi Pérez, “la 
seguretat de les persones és 
una de les nostres prioritats. 
La instal·lació d’aquests ele-
ments reductors de velocitat, 
obliga els vehicles a aturar-se 
i així es disminueix la rapidesa 
en la circulació, cosa que pro-
porcionalment augmenta la 
seguretat de les persones”.

CAPELLADES / LA VEU 

Ara fa dos anys es va 
fer un total de 13.920 
préstecs a la Bibliote-

ca El Safareig de Capellades. 
El 2017 la quantitat es va ele-
var fins als 15.195 materials 
cedits. Així, l’any passat es va 
fer préstec de 10.427 llibres, 
598 enregistraments sonors, 
2996 vídeos, 237 materials 
electrònics i 928 revistes. 
Aquesta tendència a l’alça es 
reflecteix també en el nombre 
de visites. L’any 2016 van ser 
19291 i aquest 2017 es va in-
crementar el total de persones 
fins a 40.657. Tal com destaca 
la directora de la Biblioteca, 

Marta Camps, “l’any 2016 hi 
va haver un lleuger descens a 
l’estadística, però ara hem tor-
nat a recuperar les xifres. Això 
ho notem en l’assistència a les 
activitats, que al llarg de l’any 
estan tenint molt bona acolli-
da. Especialment significativa 
és la participació a les hores 
del conte, que omplen la sala 
d’infants i famílies. Pel que fa   
als préstecs, la sala infantil té 
un alt moviment, però també 
les novel·les per a adults”.
Els usuaris de la Biblioteca 
El Safareig tenen una àm-
plia oferta de materials on 
escollir. Actualment, el fons 
documental és de 18.960 
materials diversos.

Augment dels préstecs a 
la Biblioteca El Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

Des del dissabte 3 de fe-
brer fins al dimarts 6 a 
Capellades es celebrarà 

la Festa Major d’Hivern.
La regidoria de Festes enguany 
ha treballat per donar-li un im-
pulsa a aquesta celebració. Tal 
com destaca la regidora Susa-
na Moreno, “hem preparat un 
programa amb propostes per a 
edats diferents, mirant de do-
nar-li un impuls a la festa major 
d’hivern. Hem primat la quali-
tat i per això proposem un grup 
com Chet, que va ser guanya-
dor del Premi joventut del Sona 
9, i la lectura dramatitzada que 
organitza la Fundació Romea. 
Part de la programació es fa de 
manera conjunta amb La Lliga, 

cosa que també referma la línia 
de col·laboració mútua que es-
tem seguint amb les entitats”.
Chet és un quintet d’origen sam-
boià que justa acaba d’estrenar el 
seu primer treball, Calidoscopi, 
amb inspiració pop. Tal i com 
ells mateixos defineixen a la 
seva pàgina web, “aquest és un 
treball d’Indie-folk sense artifi-
cis, en el qual cada instrument 
té el seu pes i cada arranjament 
pren sentit. Un disc eclèctic que 
beu del country folk americà, el 
folk dels països nòrdics, la bossa 
nova i el jazz”.
Dilluns al vespre el protagonis-
me serà per la Fundació Romea 
per a les Arts Escèniques amb 
“La mala reputació”, un concert 
homenatge a un dels més grans 
autors i intèrprets del segle XX, 

Georges Brassens.
En aquest espectacle, les can-
çons més populars de Georges 
Brassens , com “La mala reputa-
ció” o “El goril·la” es combinen 
amb temes no tan coneguts 
com “La princesa i el musicas-
tre” i amb peces d’autors que 
Brassens estimava i respectava: 
Jacques Brel, Boris Vian, Geor-
ges Moustaki... 
Tot plegat, amanit amb textos 
de diverses procedències que 
ens ajudaran a comprendre 
millor la realitat calidoscòpica 
d’un creador que va aconseguir 
fer de la Cançó un autèntic Art 
Major. 
L’acte comptarà amb la partici-
pació de Carles Canut, Miquel 
Pujadó, Ferran Frauca i els mú-
sics Joan Humet i Manel López.

La Festa Major d’Hivern durarà 4 dies
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Demà dissabte, 27 de 
gener a les 20.30 
hores, el Casino de 

Calaf (Anoia) tanca el cicle 
“Tardor de Teatre” amb Puig i 
Cadafalch, un croquis. L’actor 
Sergi Mateu es posa a la pell de 
l’arquitecte modernista, histo-
riador de l’art i polític mataro-
ní, Josep Puig i Cadafalch, en 
un espectacle coproduït per 
la Xarxa de Teatres d’Ateneus 
(XTAC), la companyia Teatre 
Obligatori i la Diputació de 
Barcelona. 
Marc Rosich ha estat l’encar-

regat de dirigir aquest mo-
nòleg teatral amb motiu del 
150è aniversari del naixement 
de Puig i Cadafalch (1867-
1956). Aquest polític i arqui-
tecte va dir, l’any 1919: “No 
tenim autoritat de govern, 
però tenim una autoritat mo-
ral”. Una mostra de la vigència 
del pensament del qui va ser 
president de la Mancomunitat 
de Catalunya (1917-1925); di-
putat provincial al Congrés 
de Diputats (1913); diputat 
a les Corts per Solidari-
tat catalana (1907-1909) i 
regidor a l’Ajuntament de 
Barcelona per la Lliga Re-

MARTA RIUS/xarxanet.org

Creus que el pensament de 
Puig i Cadafalch és vigent?
La meva sorpresa ha estat 
que des de l’estrena de “Puig 
i Cadafalch, un croquis”, el 30 
de setembre, el dia abans de 
l’1 d’octubre, posar-me a la 
pell de Puig i Cadafalch m’ha 
sembla d’absoluta vigència.  
Sembla mentida que després 
d’un segle de la seva presi-
dència a la Mancomunitat de 
Catalunya, les seves paraules 
siguin tant actuals. Posa la 
pell de gallina adonar-se del 
poc que han canviat les coses. 
Tenim molta feina a fer enca-
ra, però tot i així, el moment 
que vivim és esperançador.

gionalista (1901-1906).
Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada a 
través del portal tictactiquet.
com. El preu per als socis és 
de 10 euros, mentre que per al 
públic en general és de 12 eu-
ros. A més, per tal d’oferir una 
proposta lúdica completa, el 
Casino de Calaf compta amb 
la col·laboració dels restau-
rants de la població amb qui 
ofereix interessants paquets 
que inclouen l’entrada a l’es-
pectacle i el sopar, a La Coppe 
o a La Cuina del Mercat, per 
25 euros per als socis i 27 eu-
ros per al públic en general. 

Aquest dissabte a Calaf, Sergi Mateu es posa a la pell 
de Puig i Cadafalch

Què t’està aportant endin-
sar-te al seu món?
A mi m’enriqueix ficar-me en la 
mentalitat d’una persona tant 
polifacètica. Ell considerava la 
seva obra incompleta, que no 
ho podia fer tot bé. De fet, a la 
seva època, alguns el van titllar 
de voler abarcar massa esferes. 
Però considero que s’hi  po-
sava a fons amb tot allò que es 
va proposar, malgrat els seus 
detractors. Cal tenir en comp-
te que era un polític catalanista 
de dretes i quan va començar la 
República, el van deixar al mar-
ge. Això li va fer mal i a l’espec-
tacle ho transmet. La seva ho-
nestedad m’ha apassionat en un 
moment que brilla per la seva 
absència. En un inici, el direc-

tor temia no saber transmetre la 
part més humana de Puig i Ca-
dafalch  i crec que hem aconse-
guit retratar-la. Arriba l’essència 
del personatge i això m’enorgu-
lleix professionalment i aporta 
una perspectiva suggerent a l’es-
pectador en un moment, el que 
vivim, delicat. Si aporto confort, 
per a mi ja és vàlid.
Teatre i política no estan tant 
lluny?
En absolut. El teatre ha utilit-
zat sempre la política i els seus 
paral·lelismes amb la ficció. La 
política però, és més feixuga; 
només cal veure els discursos 
al Parlament i al Congrés. En 
canvi, el teatre permet més joc 
i que el missatge arribi d’una 
manera més precisa a  l’espec-

tador.
Estaràs de gira pels tea-
tres d’ateneus de Catalunya 
aquest 2018. Què et sembla 
la coordinació de l’obra a la 
XTAC?
A mi em fa molta il·lusió per-
què no havia estat mai en un 
projecte que em permetés tre-
pitjar tants teatres d’ateneus. 
Hi ha tot un circuït de teatres 
d’ateneus a barris i pobles cata-
lans connectats que donen una 
gran oportunitat a acostar el 
teatre a un públic força hetero-
geni. La gira té un llarg recor-
regut perquè l’escenografia és 
senzilla i assumible. Entre les 
funcions, esperem anar a Ma-
taró, ciutat natal del protago-
nista, i a Lió, on hi ha el centre 

Sergi Mateu: “El pensament de Puig i Cadafalch 
és d’absoluta vigència”

Ramon Llull i la universitat.
Són els ateneus espais de 
transformació social i polí-
tica?
Sense cap dubte. He parti-
cipat en lectures i presenta-
cions en diferents ocasions. 
Sóc del barri de Sant Gervasi 
de Barcelona i, per exemple, 
m’han convidat diverses ve-
gades a participar a activitats 
al Teatre de Sarrià, del Centre 
Cultural Sant Vicenç de Sar-
rià, i no les refuso si no és per 
incompabilitat d’agenda. Ja 
ho eren fa anys, però a l’actu-
alitat, els ateneus són espais 
comunitaris de trobada im-
portants per a la mobilització 
de veïns i la transformació de 
barris i municipis.

COPONS / LA VEU 

Des d’avui i fins al 6 de 
febrer, la Sala Poliva-
lent de Copons acull 

l’exposició interactiva “Actu-
em amb energia” organitzada 
per la Diputació de Barcelona. 
L’exposició mostra, mitjançant 
consells pràctics, com un ús 
eficient de l’energia a casa ens 
permet mantenir la qualitat de 
vida i un bon nivell de confort, 
a més de comportar un benefi-
ci  important per al medi am-
bient i una bona estratègia de 
lluita contra el canvi climàtica.
La mostra consta de cinc àm-
bits que introdueixen gradu-

alment diferents conceptes 
vinculats amb l’energia com 
ara com es genera, dades i cu-
riositats sobre el seu consum, 
accions que es poden desen-
volupar per aconseguir un bon 
estalvi energètic i com i com les 
administracions locals, nacio-
nals i internacionals hi tenen 
un paper important.
L’exposició està adreçada tant a 
escolars com al públic  general, 
amb l’objectiu que les persones 
que la visitin aprenguin de for-
ma rigorosa i científica, però a 
la vegada amena, els conceptes 
clau en relació amb l’energia i el 
canvi climàtic.

L’exposició “Actuem amb energia” a Copons
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La realització de l’estudi 
neix de l’interès crei-
xent per part de l’Ajun-

tament, paradistes del “Mer-
cat de Calaf ” i dels propis 
comerciants, per millorar la 
seva imatge i qualitat, i con-
vertir-se en un element de 
major atractiu per veïns de 
la comarca de l’Anoia i l’Alta 
Segarra, així com per ajudar 
a dinamitzar altres sectors so-
cioeconòmics del municipals 
implicats.
Es pretén buscar noves fór-
mules d’èxit que perdurin 
en el temps i involucrin al 
conjunt de sector i també de 
la ciutadania, sent la partici-
pació de tots ells un element 
bàsic per l’estudi i pel desen-
volupament de les propostes 
i mesures que a posteriori es 
decideixin portar a terme.

Metodologia
La metodologia utilitzada 
té un caràcter eminentment 

participatiu, en tant que es 
pretén que sigui un projecte 
que surti del propi teixit co-
mercial i la ciutadania, amb 
una especial atenció als pa-
radistes. Al mateix temps es 
pretén involucrar-los a tots 
ells, amb el recolzament per-
manent de l’Ajuntament, per 
tal que se’l facin seu. Només 
d’aquesta manera s’aconse-
guirà implicar a les persones 
d’una manera intensa, s’iden-
tificaran amb les premisses i 
decisions que es prenguin, i 
es garantirà el seu desenvolu-
pament en el temps.
En una primera fase de la par-
ticipació es repartiran un se-
guit d’enquestes que es faran 
arribar a tots els paradistes, 
comerciants i ciutadans per 
poder captar la seva percep-
ció sobre la situació actual del 
Mercat i del comerç, les seves 
perspectives i les actuacions 
que es necessiten implantar.
Per aconseguir aquest ob-
jectiu complex i ambiciós, 
l’Ajuntament fa ús de l’ajut 

que la Diputació de Barcelo-
na presta en aquest àmbit 
de desenvolupament local 
mitjançant la participació 
d’una empresa especialit-
zada en l’assessorament i 
acompanyament en els pro-
cessos de dinamització co-
mercial dels municipis.

Vols col·laborar amb l’estu-

di? Respon l’enquesta ciuta-
dana
L’Ajuntament farà arribar una 
enquesta a tots els paradistes 
i comerciants de Calaf però 
també vol incentivar la parti-
cipació de la gent que compra 
al Mercat i saber la seva opi-
nió per millorar-lo. Per això, 
s’ha preperat una carta-en-
questa per a la ciutadania en 

S’inicia un estudi per potenciar la marca ‘Mercat de Calaf ’

general - tant de Calaf com 
del territori -. Tens diferents 
formes de fer-ho:
1. Qualsevol dissabte al matí 
pots demanar l’enquesta a les 
parades del Mercat, respon-
dre-la i portar-la a l’Oficina 
de Turisme de la plaça dels 
Arbres o un altre dia a l’Ajun-
tament en horari d’oficines 
(de dilluns a divendres de 
08.30h a 14h)
2. Pots descarregar-te-la des 
d’aquest enllaç, respondre-la 
i portar-la qualsevol dia a la 
recepció de l’Ajuntament en 
horari d’oficines (de dilluns 
a divendres de 08.30h a 14h) 
o a l’Oficina de Turisme (de 
dimecres a divendres de 9h a 
13h i dissabtes de 09h a 13h)
3. Demanar la còpia impresa 
a l’Ajuntament en horari d’ofi-
cines (de dilluns a divendres 
de 08.30h a 14h) o a l’Oficina 
de Turisme (de dimecres a di-
vendres de 09h a 13h i dissab-
tes de 09h a 13h) 
Tens temps fins el 9 de febrer.

CASTELLFOLLIT  / LA VEU 

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

de Riubregós el Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal 
(POUM) per a la seva apro-
vació inicial. El POUM és un 
instrument d’ordenació inte-
gral del territori, que adapta 
el planejament municipal a les 
directrius territorials supra-
municipals i a les determinaci-
ons de la legislació urbanística 

vigent.
El  POUM, en particular, 
adapta el planejament munici-
pal a la necessitat d’adequar-lo 
a la dinàmica evolutiva pròpia 
del municipi. El planejament 
vigent presenta una manca 
de definició i dificultats per la 
gestió dels elements cabdals 
de l’ordenació urbanística i, en 
alguns casos, una limitació per 
l’exercici de l’activitat produc-
tiva i econòmica del municipi.
El document, per aprovació 
inicial, recull les prescripci-

ons i informes dels organis-
mes rebuts durant el tràmit de 
consultes al qual s’ha sotmès 
l’avanç de POUM en el tràmit 
d’avaluació ambiental estra-
tègica ordinària, perfilant les 
determinacions del pla terri-
torial, fent propostes molt més 
sostenibles amb el territori, i 
ordenant el creixement resi-
dencial sense malmetre els 
espais de valor paisatgístic que 
voregen el nucli urbà i ade-
quant-lo a la realitat del sòl no 
urbanitzable.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Castellfollit de Riubregós

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

amb quadre d'Alumini a partir 1999€.
amb quadre de Carboni 2499€.

Novetat 2018 ,  
BICICLETA ELECTRICA

CARRETERA

aparells de fitness

b

Carretera
Bmx infantils

e
Urbanes

amb quadre d'Alumini a partir 1999€.

BICICLETA ELECTRICA

 
Autonomia 

de 70 km a 140 km.
Grup Shimano Tiagra. 



L’Igualada Rigat cau a la pista del Vic però es manté 
en una còmoda setena posició a l’OK Lliga

HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada no va poder 
trencar el seu particu-
lar malefici a la pista 

del Vic, on no hi guanya des 
de fa deu anys. Els arlequinats 
van ser superiors, però es van 
trobar amb un Vic ultra de-
fensiu que va aprofitar l’únic 
error en defensa dels iguala-
dins per marcar. El segon gol, 
anecdòtic, va ser a falta de 
pocs segons i a porteria buida 
quan l’Igualada buscava el gol 
amb el cinquè home a pista.
Els osonencs van deixar molt 
clar el seu paper des del prin-
cipi. Va sortir amb tres de-
fenses al cinc inicial: no es 
volien arriscar i li volien cedir 
a l’Igualada el protagonisme 
del partit, fet que a l’Igualada 
va costar de gestionar els pri-
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mers minuts de partit. Un cop 
més posat dins la dinàmica del 
partit, els arlequinats també 
van demostrar que no es vo-
lien arriscar gaire i es va veure 
un partit defensiu amb poques 
ocasions.
L’Igualada va gaudir d’uns 
bons minuts quan va comen-
çar a intentar-ho amb xuts 
exteriors (la defensa del Vic 
semblava infranquejable) i va 
posicionar un jugador dins 
l’àrea (primer Molas, després 
Méndez) perquè desviés els 
xuts al fons de la porteria, 
però la pilota no va acabar al 
fons de la porteria. 
La més clara de la primera 
meitat va ser a pilota aturada, 
al minut 23. Gerard Pujol, en-
trenador del CP Vic, va veure 
una targeta blava per protestar 
i va ‘donar’ una falta directa a 
l’Igualada, que la va executar 
Sergi Pla però no va poder-la 
transformar. El porter del 
Vic, Ernest Burgaya, és es-
querrà – la majoria de porters 
són dretans – i això va condi-
cionar el xut de Pla. A la mit-
ja part, el resultat encara no 
s’havia mogut.
A la represa, es va veure un 
Igualada una mica més atre-
vit, però el Vic va mantenir 
el seu guió del partit exacta-
ment igual. Els arlequinats 
van cometre la novena falta 
només començar la segona 
meitat i la desena pocs mi-
nuts després, però Elagi Deitg 
va aturar el llançament de fal-
ta directa a Borja López i va 
mantenir el 0-0.
Al minut 37, la ‘llei de l’ex’ es 

OK Lliga

Jornada 17 
Vic  2 · 0  Igualada
CP Voltregà  3 · 1  PAS Alcoy
AsturHockey   1 · 5  HC Liceo
Palafrugell   0 · 7  FC Barcelona
Vendrell  6 · 4  CH Caldes
Girona  3 · 1  CE Arenys
Lleida  3 · 3  CH Lloret
Noia  0 · 4  Reus

Jornada 18
Vic -  Girona
Igualada -  Lleida
CH Lloret -  CP Voltregà
PAS Alcoy -  Noia
Reus -  AsturHockey 
HC Liceo -  Palafrugell
FC Barcelona -  Vendrell
CH Caldes -  CE Arenys

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  HC Liceo 45 17 15 0 2 79 28 51
2  FC Barcelona 44 17 14 2 1 69 17 52
3  Reus 39 17 13 0 4 71 40 31
4  Girona 30 17 9 3 5 48 35 13
5  Noia 29 17 8 5 4 46 40 6
6  Vendrell 27 17 8 3 6 47 45 2
7  Igualada 26 17 8 2 7 41 33 8
8  Lleida 25 17 7 4 6 57 56 1
9  PAS Alcoy 23 17 7 2 8 46 49 -3
10  CH Caldes 22 17 6 4 7 42 45 -3
11  CP Voltregà 22 17 6 4 7 41 51 -10
12  CH Lloret 17 17 5 2 10 30 44 -14
13  Vic 16 17 4 4 9 32 47 -15
14  CE Arenys 10 17 3 1 13 24 58 -34
15  Palafrugell 8 17 2 2 13 29 58 -29
16  AsturHockey 5 17 1 2 14 35 91 -56

Aigua de Rigat, nou patrocinador de 
l’Igualada Hoquei Club
L’Igualada Hoquei Club ha 
arribat a un acord amb l’em-
presa igualadina Aigua de Ri-
gat, que serà el patrocinador 
principal de l’equip per les 
pròximes dues temporades; 
el que resta d’aquesta i la prò-
xima. Des d’avui, l’Igualada 
Hoquei club s’anomenarà 
Igualada Rigat, canvi que ja 
s’ha fet oficial a la web de la 
Federació de Patinatge.
Aquest acord permet a 
l’Igualada Rigat cobrir el 
pressupost que no es va 
aprovar l’assemblea de socis 
el passat mes d’octubre. De 
fet, aviat es convocarà una 

assemblea extraordinària de 
socis per intentar aprovar els 
pressupostos. 
L’equip estrenarà les equi-
pacions amb el patrocini 
d’Aigua de Rigat aquest ma-
teix dissabte en el partit que 
l’enfrontarà al Lleida (16h). 

També es preveu col·locar 
el patrocinador al cercle 
central del terratzo de Les 
Comes en els pròxims dies. 
L’acte oficial de la signatura 
entre l’Igualada Rigat i Ai-
gua de Rigat es farà dimarts 
que ve 30 de gener al matí.

va fer valdre i va ser precisa-
ment Jassel Oller, ex jugador 
de l’Igualada, qui va aprofitar 
un desajustament en defensa 
dels arlequinats per batre a 
Elagi Deitg. El Vic va demos-
trar que l’1-0 li era un resul-
tat molt favorable i lluny de 
buscar un segon gol que do-
nés tranquil·litat, va cedir-li 
el protagonisme a l’Igualada, 
que va intentar-ho per activa 
i per passiva. La defensa oso-
nenca no va concedir ni un sol 
contraatac, una de les grans 
armes de l’Igualada, fet que 
encara va fer més difícil trobar 
porteria.
Mentre el Vic es va quedar 
amb 9 faltes gairebé durant 
un quart d’hora, a l’Igualada li 

van assenyalar la desena a fal-
ta de 3 minuts pel final, però 
un altre cop Elagi Deitg va ser 
clau. A l’últim minut, i després 
de d’haver estavellat dues pilo-
tes al pal, va ser el propi Deitg 
qui va marxar de la seva àrea 
i va fer la funció de jugador 
de pista. A falta d’escassos se-
gons, Jassel Oller va xutar des 
de la mitja pista a porta buida 
per fer el definitiu 2 a 0.
L’entrenador de l’Igualada, 
Ferran López, va explicar que 
“El Vic ha plantejat un partit 

conservador i els ha sortit bé. 
No ens han concedit cap con-
traatac i al final hem pagat la 
falta de punteria.” El pròxim 
compromís de l’Igualada ja 
serà dissabte que ve a Les Co-
mes, contra el Lleida Llista.
Vic 2 (0/2) Burgaya, Bor-
ja, Ordeig, Grau i Urbano, 
equip inicial. Jassel (2) i 
Tirso.
IHC 0 Elagi, Molas, Bars, 
Pla i O.Vives, equip inicial. 
Tety, Miquel i Méndez. Prat 
i Del Valle.



El CF Igualada suma a Alpicat la cinquena jornada consecutiva 
sense perdre i té la promoció d’ascens a sis punts

El CF Igualada 2017-18 segueix fent una molt bona temporada. Arxiu Joan Guasch.

FUTBOL / LA VEU 

E ls igualadins aconse-
gueixen un empat al 
complicat camp de 

l’Alpicat i segueixen imbatuts 
en aquest 2018.
Els blaus començaven la sego-
na volta amb un partit a do-
micili, d’allò més complicat, 
al camp de l’Alpicat. La inèrcia 
de l’equip era boníssima i els 
igualadins volien seguir pre-
ment les posicions capdavan-
teres de la classificació.
El nois de Mestre sabien com 
es desenvoluparia el partit, 
equip molt endarrerit i bus-
cant els contracops a partit 
del seu davanter referència, 
Joan Vendrell. 
No obstant, el partit tindria 
un altre protagonista, el fort 
vent. En uns primers minuts 
en què ambdós equips comp-
taren amb diverses ocasions, 
el vent en contra de la por-
teria igualadina va impedir 
que els anoiencs traguessin la 
seva millor versió de joc. Els 
minuts anaven passant i el joc 
cada vegada era més travat. 
Era un matx molt intens, sen-
se un clar dominador i amb 
absència d’ocasions. 
Malauradament, amb aquest 
panorama, un atacant lo-
cal va engaltar un pilota a la 
frontal de l’àrea que va entrar 
per l’escaire de la porteria de 
Javi, un gol imparable. Els 
lleidatans s’avançaven al mar-
cador i deixaven tocats als 
blaus. Tot i així, l’Igualada va 
aguantar els minuts finals de 
la primera part i es va marxar 
al descans amb l’1-0.

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 18
Can Parellada 0 · 0  FC Pirinaica
Viladecavalls  1 · 0  FC Fruitosenc
CE Suria 1 · 1  CE Manresa B
Sant Pere Nord 3 · 3  UE Aviá B
Puigcerdá Ajr.  CE Navás 
CE Moiá 2 · 2  CE Puigreig
CE Marganell 1 · 0  CF Santpedor
Juan XIII 4 · 1  Ignasi Puig
CF Cardona 3 · 3  UD Calaf

Jornada 19
FC Fruitosenc -  Can Parellada
CE Manresa B -  Viladecavalls
UE Aviá B -  CE Suria
CE Navás -  Sant Pere Nord
CE Puigreig -  CCF Puigcerdá
CF Santpedor -  CE Moiá
Ignasi Puig -  CE Marganell
UD Calaf -  Juan XIII
FC Pirinaica -  CF Cardona

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 18
AE Abrera 1 · 4  Vallirana CF
UE Torrelles 1 · 1  CD Cervelló
UD Málaga 2 · 1  Levante Planas
Viladecans B 2 · 1  CF Olesa
San Mauro B 0 · 1  CF Pallejá
PR Sant Feliu 3 · 2  Sant Esteve
Martorell CF 7 · 0  Castelldefels B
CF Corbera 1 · 3  SV Horts
Can Roca 74 3 · 4  Sant Andreu B

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 18
FC Andorra 1 · 0  B Blanques
AC Alpicat 1 · 1  CF Igualada
Lleida ECF B 2 · 0  UE Rapitenca
CD Tortosa 1 · 2  Sant Ildefons
Vilaseca CF 1 · 4  Valls UE
U. Bellvitge 3 · 2  Vista Alegre
San Cristóbal 2 · 1  Viladecans UD
FC Martinenc 0 · 0  UE Sants
CF Balaguer 0 · 3  CE Efac Almacelles

Jornada 19
CF Igualada -  FC Andorra
UE Rapitenca -  AC Alpicat
Sant Ildefons -  Lleida ECF B
Valls UE -  CD Tortosa
Vista Alegre -  Vilaseca CF
Viladecans UD -  UDU Bellvitge
UE Sants -  San Cristóbal
CE Efac -  FC Martinenc
B Blanques -  CF Balaguer

Jornada 19
CD Cervelló -  AE Abrera
Levante Planas -  UE Torrelles
CF Olesa -  UD Málaga
CF Pallejá -  Viladecans UD B
Sant Esteve -  UD San Mauro B
Castelldefels B -  PR Sant Feliu
SV Horts -  Martorell CF
Sant Andreu B -  CF Corbera
Vallirana CF -  Can Roca 74

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 18
Riudebitlles 2 · 1  Montserrat
UE Sitges 2 · 0  AE Piera
CF Cubelles 3 · 1  CE Ódena
UE Martinenca 3 · 2  FC Hortonenc
J Ribetana   3 · 0  AE Munia
CF La Pobla 1 · 4  UD San Mauro
AE Moja 5 · 0  CE Anoia
CE Olivella 3 · 5  CF Mediona
CD Ribes 1 · 1  Sant Pere

Jornada 19
AE Piera -  Riudebitlles
CE Ódena -  UE Sitges
UE Martinenca -  CF Cubelles
AE Munia -  FC Hortonenc
UD San Mauro -  J Ribetana
CE Anoia -  CF La Pobla
CF Mediona -  AE Moja
Sant Pere -  CE Olivella
Montserrat -  CD Ribes

   PT. j g e p gf gc df
1  UD Collerense 34 15 11 1 3 41 13 28
2  CE 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  CE Europa 25 15 7 4 4 31 25 6
8  CF Pallejá 16 15 5 1 9 24 36 -12
9  CF Igualada 15 15 4 3 8 18 32 -14
10  Pardinyes CF 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 16 (28 de gener) 
P Ferranca  -  CF Igualada
UD Collerense  -  CE Europa
SE AEM Lleida  -  CF Pallejá
Pardinyes CF  -  FC Barcelona B
CE Seagull  -  Son Sardina
Sant Gabriel  -  Levante Planas
Sp Mahón  -  RCD Espanyol B

Jornada 17 (4 de febrer)
CE Europa -  P Ferranca
CF Pallejá -  UD Collerense
FC Barcelona B -  SE AEM Lleida
Espanyol B -  Pardinyes CF
Son Sardina -  Sp Mahón
Levante Planas -  CE Seagull
CF Igualada -  Sant Gabriel

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  UD San Mauro 47 18 15 2 1 74 23 51
2  CF Cubelles 46 18 15 1 2 58 16 42
3  UE Sitges 45 18 14 3 1 52 17 35
4  J Ribetana 40 18 13 1 4 55 25 30
5  CE Anoia 37 18 12 1 5 49 36 13
6  AE Moja 35 18 10 5 3 58 29 29
7  CE Ódena 30 18 9 3 6 56 35 21
8  CF Mediona 25 18 8 1 9 40 55 -15
9  CE Olivella 22 18 6 4 8 35 46 -11
10  Riudebitlles 21 18 7 0 11 30 46 -16
11  CD Ribes 18 18 5 3 10 26 38 -12
12  AE Munia 17 18 5 2 11 34 70 -36
13  AE Piera 16 18 5 1 12 43 57 -14
14  Montserrat 15 18 4 3 11 34 44 -10
15  FC Hortonenc 14 18 4 2 12 35 57 -22
16  Sant Pere 14 18 3 5 10 30 52 -22
17  CF La Pobla 12 18 3 3 12 30 56 -26
18  UE Martinenca 11 18 3 2 13 24 61 -37

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell CF 40 18 12 4 2 52 13 39
2  UD Málaga 38 18 11 5 2 53 25 28
3  CF Pallejá 36 18 12 0 6 33 23 10
4  SV Horts 34 18 10 4 4 42 27 15
5  Levante Planas 32 18 9 5 4 31 20 11
6  Vallirana CF 31 18 9 4 5 35 29 6
7  Sant Andreu B 31 18 10 1 7 44 44 0
8  CF Corbera 27 18 8 3 7 40 34 6
9  Castelldefels B 27 18 7 6 5 28 29 -1
10  Viladecans B 26 18 7 5 6 38 32 6
11  PR Sant Feliu 25 18 7 4 7 38 31 7
12  CF Olesa 25 18 7 4 7 33 48 -15
13  UE Torrelles 17 18 4 5 9 23 34 -11
14  Can Roca 74 16 18 3 7 8 25 40 -15
15  AE Abrera 15 18 4 3 11 25 40 -15
16  Sant Esteve 12 18 3 3 12 37 49 -12
17  San Mauro B 11 18 3 2 13 25 43 -18
18  CD Cervelló 9 18 2 3 13 21 62 -41

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Juan XIII 40 18 12 4 2 42 17 25
2  Viladecavalls 39 18 12 3 3 41 21 20
3  FC Pirinaica 36 18 11 3 4 38 25 13
4  CF Cardona 35 18 10 5 3 36 23 13
5  Can Parellada 32 17 9 5 3 32 23 9
6  CE Suria 30 17 8 6 3 32 26 6
7  UD Calaf 27 17 7 6 4 43 35 8
8  Sant Pere Nord 27 18 7 6 5 40 36 4
9  CE Manresa B 22 18 6 4 8 36 40 -4
10  CE Puigreig 21 18 5 6 7 31 30 1
11  CE Marganell 21 18 6 3 9 22 24 -2
12  CE Navás 21 17 6 3 8 17 29 -12
13  UE Aviá B 18 17 5 3 9 29 32 -3
14  FC Fruitosenc 15 18 4 3 11 26 36 -10
15  CCF Puigcerdá 14 16 4 2 10 15 32 -17
16  Ignasi Puig 13 17 1 10 6 27 34 -7
17  CE Moiá 11 18 2 5 11 21 39 -18
18  CF Santpedor 11 18 2 5 11 23 49 -26

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  San Cristóbal 38 18 12 2 4 37 18 19
2  UE Sants 37 18 11 4 3 20 15 5
3  Viladecans UD 34 18 10 4 4 25 14 11
4  FC Martinenc 33 18 10 3 5 35 17 18
5  CE Efac 32 18 10 2 6 33 21 12
6  FC Andorra 32 17 9 5 3 22 14 8
7  CF Igualada 31 18 9 4 5 25 19 6
8  B Blanques 27 18 8 3 7 26 28 -2
9  Lleida ECF B 26 18 7 5 6 28 28 0
10  AC Alpicat 24 18 5 9 4 18 20 -2
11  Sant Ildefons 22 18 6 4 8 25 21 4
12  CF Balaguer 22 18 5 7 6 25 27 -2
13  UE Rapitenca 18 18 5 3 10 13 27 -14
14  Vista Alegre 17 18 4 5 9 23 27 -4
15  Vilaseca CF 16 17 4 4 9 16 27 -11
16  UDU Bellvitge 15 18 3 6 9 19 29 -10
17  CD Tortosa 14 18 3 5 10 20 39 -19
18  Valls UE 6 18 1 3 14 18 37 -19

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 17
Vilanova Camí  -  CF Vallbona
CF La Llacuna   -  Ateneu
FC Fátima -  Masquefa CE
CF Montbui   -  CF La Paz
CF Capellades -  UE Tous
FC Masquefa -  Host Pierola
Cabrera CE -  UD La Torre
CE Carme -  UD Rebrot

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  FC Masquefa 41 16 13 2 1 58 12 46
2  CF Capellades 40 16 13 1 2 61 18 43
3  CE Carme 39 16 12 3 1 48 16 32
4  Host Pierola 31 16 10 1 5 57 24 33
5  Vilanova Camí 29 16 9 2 5 39 29 10
6  UE Tous 29 16 9 2 5 36 31 5
7  UD Rebrot 27 16 8 3 5 46 36 10
8  Ateneu 21 16 7 0 9 32 46 -14
9  FC Fátima 20 16 6 2 8 43 34 9
10  UD La Torre 20 16 6 2 8 29 40 -11
11  CF La Paz 14 16 4 2 10 27 48 -21
12  CF Montbui 13 16 3 4 9 19 44 -25
13  Cabrera CE 12 16 2 6 8 31 50 -19
14  Masquefa CE 12 15 3 3 9 15 38 -23
15  CF La Llacuna 8 16 1 5 10 16 46 -30
16  CF Vallbona 4 15 0 4 11 17 62 -45

Jornada 16 
CF Vallbona    1 · 4  CE Carme
Ateneu  4 · 1  Vilanova Camí
Masquefa CE  2 · 2  CF La Llacuna
CF La Paz  2 · 1  FC Fátima
UE Tous  1 · 2  CF Montbui
Host Pierola  1 · 3  CF Capellades
UD La Torre  1 · 3  FC Masquefa
UD Rebrot  1 · 3  Cabrera CE
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A la represa, es veia un joc, de 
nou, molt travat i amb moltes 
dificultats per fer el joc habi-
tual dels blaus.
L’equip seguia constant i avi-
sava Martí, al minut 73, amb 
un gol anul·lat. I deu minuts 
més tard, altra vegada Martí, 
feia l’1-1, després d’una gran 
passada trenada de Bernat que 
deixà sol al davanter blau con-
tra el porter lleidatà.
Als darrers minuts, l’equip 
seguia creient en la victòria i 
gairebé es va obtenir. Si no ar-
riba a ser pel porter local, que 
es va lluir, després d’un gran 
xut d’Eric a l’últim minut dels 
temps reglamentari.
Amb aquest resultat i, a fal-
ta que acabi la jornada, el CF 
Igualada baixa a la setena po-
sició amb 31 punts. Diumenge 
vinent, els blaus reben a Les 
Comes a l’Andorra, equip de 
la zona alta de la classificació.
Alineació: Javi; Aleix, Bernat, 
Thomas, David; Joel, Peña, 
Eric, Eloi, Martí i Doblas.
Pel que fa a l’equip sènior fe-
mení de 2a Nacional, el passat 
cap de setmana no hi havia 
jornada. Jugarà el proper al 
camp del Penya Ferranca, el 
penúltim de la classificació.

El San Mauro, líder sòlid
A Tercera, el San Mauro se-
gueix com a líder sòlid del 
grup 12 després de guanyar 
al camp de la Pobla per 1-4, 
en un partit que confirma 
el mal moment dels pobla-
tans, que són penúltims, en 
zona de descens. Els mauris-
tes són líders en solitari, un 
punt per damunt del Cube-

lles. El proper diumenge els 
grocs tenen un partit com-
plicat, al Nou Estadi, davant 
la Joventut Ribetana, quarts 
a la classificació. 
Pel que fa a la resta d’equips 
anoiencs del grup, el Noia 
segueix en cinquena posi-
ció, malgrat sortir golejat del 
camp del Moja. Setè és l’Òde-
na, situat en una zona còmo-
da de la classificació, mentre 
que Piera i Montserrat són 
tretzens i catorzens, en una 
zona molt perillosa a tres i 
dos punts, respectivament, de 
la zona de descens. 
Calaf i San Mauro B, situats als 

grups setè i vuitè de tercera, 
viuen dos situacions ben dife-
rents. Els de l’Alta Segarra són 
setens a la taula, després d’ob-
tenir un empat d’or al camp del 
Cardona (3-3), mentre que  el 
filial del San Mauro segueix en 
zona de descens, amb només 
tres victòries en 18 partits. 
A Quarta Catalana, el Mas-
quefa va guanyar a la Torre 
(1-3) i segueix una setmana 
més com a líder, un punt per 
damunt del Capellades, victo-
riós als Hostalets pel mateix 
resultat, i dos sobre el Carme, 
que va golejar a domicili el 
Vallbona (1-4).



Dani Luco.

Els Jocs Escolars de l’Anoia tornen 
a agafar ritme
JOCS ESCOLARS / LA VEU 

E ls JEEA segueixen su-
mant jornades i prepa-
rant les classificacions 

per als Campionats Comar-
cals. Les competicions d’asso-
ciació han celebrat una jor-
nada més on els Campionats 
de Poliesportius Benjamí han 
jugat a minibàsquet i futbol 
sala mentre els Campionats 
Alevins han disputat la seva 
jornada de Natació.

Campionat de Poliesportiu 
Aleví femení
Resultat  Puntuació
1 G. LORCA B 1’15’’04 11
2 MOWGLI 1’29’’44 10,5
3 RAMON C. A 1’30’’42 10
4 JESÚS MARIA 1’30’’78 9,5
5 RAMON C. B 1’32’’87 9
6 MONTCLAR 1’35’’12 8,5
7 EMILI VALLÈS 1’35’’44 8
8 C. ÒDENA 1’44’’28 7,5
9 ATENEU 1’44’’35 7
10 D. MARTÍ 2’00’’00 6,5
11 G. LORCA A 2’08’’38 6

Campionat de Poliesportiu 
Aleví masculí
Resultat  Puntuació
1 MOWGLI 1’25’’28 7
2 P. FABRA 1’30’’36 6,5
3 C. ÒDENA 1’37’’96 6
4 RAMON C. B 1’44’’41 5,5
5 RAMON C. A 1’44’’94 5
6 D. MARTÍ 1’46’’66 4,5
7 G. FOSSAS 1’48’’88 4

La jornada de natació estrena-
va la ‘Lona de Valors’. Aquest 
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mural acompanyarà als par-
ticipants de totes les compe-
ticions individuals i els par-
ticipants l’hauran d’omplir de 
valors i inputs positius relaci-
onats amb l’esport.
Dissabte també és va disputar 
la 1a Jornada de control de 
Gimnàstica Artística escolar 
a Castelldefels. La comarca 
de l’Anoia anava representada 
per l’Associació Gimnàstica 
Masquefa i l’Anoia Club Gim-
nàstic que van competir en 
diferents categories, aconse-
guint alguna primera classifi-
cació. La següent jornada serà 
el dia 3 de febrer a Esplugues 
de Llobregat.
Aquesta setmana ha comen-
çat amb una nova sessió de 
Formació Multiesportiva al 
voltant de la màgia. Aques-
tes sessions estan orientades 
a professionals de l’esport i 
mestres d’Educació Física. 

Per aquest curs, del programa 
de Formació Multiesportiva 
encara queden 4 sessions: BE 
Cool: PE classes are fun!, Es-
grima, Gamificació educativa 
i Korfbal.
El cap de setmana que enceta-
rem proposa una nova jornada 
dels JEEA, on els equips parti-
cipants als Campionats Polis-
portius Benjamins entraran a 
l’aigua per demostrar les seves 
habilitats en natació. També es 
disputarà la primera jornada 
de Tennis Taula, al Complex 
Esportiu de Les Comes. El cir-
cuit de Ping pong compta amb 
un total de 3 jornades on la 3a 
jornada serà la Final Comar-
cal del Campionat.
Diumenge es reactiva el Cam-
pionat de Cros Escolar que 
aquest cop ens porta a Òde-
na per celebrar la XXIV Cur-
sa Popular a l’Escola Castell 
d’Òdena a partir de les 9:30h.

L’igualadí Eduard Ferrer, 
novè al mundial de vela 
amb la selecció d’Espanya
VELA / LA VEU 

E l regatista igualadí 
Eduard Ferrer Carva-
jal membre de l’Equip 

Nacional Espanyol de vela es 
proclama 9è del Món absolut 
de 420 i Campió del Món per 
països.
Del 26 de desembre al 3 de ge-
ner es va disputar a la ciutat de 
Perth-Austràlia es va disputar 
el Campionat del Món absolut 
de la classe 420 de vela, amb la 
participació de 18 països i amb 
144 embarcacions i on el rega-
tista igualadí Edu Ferrer Carva-
jal junt al seu tripulant Carlos 
de Maqua van tenir una gran 
actuació.
Sempre acompanyats del seu 
entrenador Alex Charles, van 
viatjar cap a Perth el 22, per re-
unir-se amb la resta del Equip 
Nacional Espanyol.
Va ser un Campionat emo-
cionant de principi a fi, on el 
tàndem Ferrer-de Maqua van 
aconseguir mantenir-se sempre 
en el Top-10 del Mundial. Un 
campionat de molta exigència 
física, ja que el vent bufava cada 
dia de 15 a 25 nusos i el can-
sament s’anava fent evident (2 

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
a les instal·lacions del 
equip del Poble Nou, 

es va disputar l’últim partit de 
la primera volta, el qual va es-
ser resolt favorablement per 
el C.P.P Igualada pel resultat 
de 4 a 2. Partit molt disputat, 
però que finalment, desprès 
d’una gran actuació dels nos-

Victòria del CPP Igualada CTAI 
al Poble Nou (2-4)

tres palistes, va caure a favor 
del C.P.P Igualada. Varen ju-
gar : Daniel Luco (2), Fran-
cesc Masip (2) i Bernat Luco.
Amb aquest partit, finalit-
zar la primera volta de la 
competició amb un balanç  
de quatre victòries i sis der-
rotes, que ens permet esser 
optimistes de cara a man-
tenir la categoria, objectiu 
d’aquesta temporada.

proves per dia).  Van començar 
la primera jornada 2ns. i van 
aguantar la meitat del campio-
nat en el Top 5, però un 23 en la 
penúltima jornada els va posar 
en el Top-10,  l’última jorna-
da amb dues proves amb unes 
condicions meteorològiques 
molt dures, d’uns25/28 nusos, 
van ser capaços de jugar be les 
cartes, aguantar tot i el cansa-
ment acumulat i marcar-se un 
4t i un 5è, el que va fer que man-
tinguessin la 9a. posició i poder 
pujar al podi.  Un resultat incre-
ïble, ja que no tothom pot dir 
que es el novè millor del món i 
Campió del Món per països (5è. 
any consecutiu).
Amb l’actuació de tot l’equip,  va 
portar Espanya a proclamar-se 
Campiona del Món per Països, 
ja que va ser el país que va obte-
nir millors resultats.

Oportunitat perduda per 
a l’AV Igualada
FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

O portunitat perduda 
per sumar tres punts 
en un camp propici 

per fer-ho, però els blaus van 
deixar escapar una bona opor-
tunitat de sumar davant un At. 
Castelldefels que li té presa la 
mida als igualadins.
Els locals van tancar al blaus a 
la seva parcel·la, circumstàn-
cia que va aprofitar un rapi-
díssim Xavi Cantarell fent-se 
amb la pilota al mig camp i 
veien la posició avançada del 
porter local, engaltà un xut 
que va sorprendre a tothom, 
golàs de crac.

A la represa, un gol matiner 
dels locals els va fer entrar rà-
pidament en el partit de nou 
i van saber neutralitzar el joc 
dels igualadins, incòmodes, no 
van defensar ni atacar amb en-
cert, circumstància que sí van a 
tornar aprofitar de nou els lo-
cals per avançar-se en el mar-
cador passat el primer quart de 
la segona meitat. Vista la re-
muntada dels locals, els blaus 
van començar a treure’s la son 
de les orelles i van posar setge 
a la porteria atlètica, que els 
va somriure la deessa fortuna 
al veure tremolar el travesser 
desprès d’un magnífic xut de 
Pau Ricart.
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Ruben Piñol, segon al campionat català veterà.

El CAI Petromiralles, al Campionat 
de Catalunya S16 en pista coberta
ATLETISME / LA VEU 

L ’equip Cadet femení del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles/ental Igualada, 

va assolir una meritòria 6a 
posició al Campionat de Ca-
talunya Cadet per Clubs en 
Pista Coberta dissabte passat, 
a Sabadell.  Les anoienques su-
maren 87 punts, en el Campi-
onat dominat pel Muntanyenc 
Sant Cugat, seguit de l’Avinent 
Manresa, 2es, i del C.A. Sant 
Just, 3es, en aquesta compe-
tició entre els 12 millors clubs 
catalans Sub-16.  
Individualment sobresortiren 
les 2es posicions de Francina 
Massagué en 300 m.ll. amb 
43”75, de Laura Giménez en 
3.000 m. marxa amb 16’30”23, 
i de Júlia Solé en 1.000 m.ll. 
amb 3’09”00. 
Foren 3es les components 
del relleu de 4 x 300 m. amb 
Francina Massagué - Júlia Solé 
- Mariona Rodríguez i Marce-
l·la Solé, amb 3’00”15.
Carla Elías era 5a en perxa, 
amb 2,60 m., Mar Planas 6a en 
triple salt amb 10,22 m., Iona 
Macià 6a en pes amb 7,75 m. 
i Edit Guzmán 7a en llargada, 
amb 4,43 m. 
Eren 9es. Nuria Quilez en 
alçada, amb 1,33 m., Marce-
l·la Solé en 600 m.llisos amb 
1’50”69, i Judit Navarro en 
60 m.ll. amb 8”74. Naiara 
Zunino era 11a en 60 m. tan-
ques amb 10”86, i Olatz Za-
mora 11a en 3.000 m.ll. amb 
12’46”60.   
Per la seva banda, l’equip mas-
culí del CAI era novè amb 75 
punts, en la competició gua-
nyada per l’Avinent Manresa, 
seguits del C.A. Canaletes, 
2ns. i de la J.A. Sabadell, 3rs. 
en aquesta competició entre 
els 12 millors clubs catalans de 
categoria Sub-16.  
A destacar les actuacions 
d’Aleix Llorens, 1r en llança-
ment del pes amb 13,21 m., 
de Jan Bisbal, 3r en els 600 
m.ll. amb 1’37”20, i de Joan 
Sendra, 4t en els 60 m. tan-
ques amb 9”86.
Nicolau Gassó era 5è en salt 
d’alçada, amb  1,51 m. Alex 
García 6è en els 300 m.ll. amb 
42”99. Jou Morcillo 6è en llar-
gada, amb 5,30 m. Ton Badía 
era 7è en els 1.000 m.ll. amb 
3’09”32. Lluc Roda era 9è en 
triple salt, amb 9,86 m.. Tam-
bé 9ns. eren els rellevistes de 
4 x 300 m. amb l’equip format 
per Nicolau Gassó - Alex Gar-
cía - Joan Sendra i Jou Mor-

cillo, amb 2’47”16.
Alex González era 10è en per-
xa, amb 2,10 m. Elias Montoro 
10è en els 60 m.ll. amb 8”44 i  
Mohamed Ayyad 11è en els 
3.000 m.ll. amb  11’05”68.  

Dos podis al Critèrium 
de Llançaments
Els atletes de categoria Juvenil 
del C.A.Igualada Petromira-
lles  Marta Garrido i David 
Muñoz, van assolir posicions 
de podi en les proves respec-
tives, en el decurs de la 2a Jor-
nada del Critèrium de llança-
ments d’Hivern, que es va dur 
a terme a l’Estadi Serrahima 
barceloní diumenge passat.
David Muñoz era 2n. en ja-
velina Sub-18 masc. amb un 
millor intent de 46,04 m., 
mentre Marta Garrido era 2a 
en la javelina Sub-18 fem. amb 
un millor intent de 33,27 m.   
Erik Gutierrez era 4t en mar-
tell en la mateixa categoria.

Atletes del CAI a la Cursa 
de 10 kms. Moritz
Un total d’11 atletes i tritatle-
tes del C.A. Igualada Petromi-
ralles,  participaren diumenge 
en la 40a edició de la Cursa de 
10 Km. Moritz Sant Antoni de 
Barcelona, i que enguany aco-
llia també el Camp. de Catalu-
nya de 10 Km. en Ruta, amb la 
participació de destacats atle-
tes catalans.
Cal ressaltar la 13a posició 
general de Daniel Baraldés, 
millor classificat del CAI  amb 
32.56, la 6a posició en Vete-
rans M-55 de Rafael Crespo 
amb 43.37, i la 12a en Veterans 
M-45 de Rafael Laguna, amb 
37.56.  
La prova va ser dominada per 
Angel Mullera - Lloret/La Sel-
va, guanyador amb 30.32 i Mí-
riam Ortiz -A.A. Catalunya-  
amb 34.15. Aquests foren els 

registres i ordre d’arribada 
dels atletes del CAI.
13è - Daniel Baraldés 32.56
44è - Daniel Segura  34.22
55è - Carlos Cervera  34.45
169è - Xavi Perdiguer   36.55
208è - Rafael Laguna 37.39
265è - Oriol Castells  38.25
414è - Josep Cantero  39.52
531è - David Armengol 41.06
804è - Rafael Crespo  43.29
970è - Santi Navarro 44.36
1.058è - Joan Llopart   45.07

Medalla de Ruben Piñol al 
campionat català de veterans
Diumenge passat es disputava  
la 26a edició del G.P. de Marxa 
Ciutat de Viladecans, conjun-
tament amb el Campionat de 
Catalunya de 10 Km. en Ruta 
Master,  amb organització del 
C.A. Viladecans i l’Ajunta-
ment de la població.
Hi van  participar dos atletes 
del C.A.Igualada Petromira-
lles,  sobresortint el sotscam-
pionat Català en categ. Master 
M-45 assolit per Rubén Piñol,  
amb 55’58” per cobrir els 10 
km. de recorregut, en el seu 
debut amb el CAI.
Marc Àguila era 4t en categ. 
Sub-14 - Infantil - masc., amb 
19’17” sobre 3 km. de cursa.
Els guanyadors absoluts fo-
ren l’atleta de l’A.A. Catalu-
nya Mario Viñas, i l’atleta 
de l’Avinent Manresa Mar 
Juárez, amb 48’25”, sobre els 
10 km. de la prova gran fem.                                                                                                        
     
Carla Bisbal, guanyadora al 
Cros de Maçanet
També diumenge, Carla 
Bisbal era la guanyadora en 
categ. Infantil fem. en la 5a 
edició del Cros de Maçanet 
de la Selva, amb  7’33” per 
cobrir els 1.920 m. de cursa.  
Aquesta competició forma-
va part del Circuït Gironí de 
Cros 2017/18.                                                                                                                

PÀDEL / LA VEU 

PàdelCat 2a Masculí 
Victoria per 3-0 a casa 
davant NP Vallbona 

i amb aquest resultat el 2on 
equip s’assegura la classifica-
ció per la segona en el grup A.
Josep Llorach/Nil Munné van 
dominar 6-2, 6-1 a Albert Gil/
Toni Motos, Xavi Lorente/
Kim Aribau també van sumar 
davant Edu Peña/Sergio José 
6-3, 6-1 i finalment Josep Fer-
rer/Joan Arnau Pallejà també 
van donar punt guanyant 6-3, 
6-1 a Dani Ramírez/Cristian 
Arroyo.

PàdelCat 3a Masculí 
Derrota per 2-1 contra La Tor-
re. En un partit jugat diumen-
ge a la tarda amb molt vent, la 
parella 1 va desaprofitar algu-
na pilota de partit.
Marc Rabell/J.M Pino van ce-
dir 6-1, 5-7, 3-6 davant Ma-
nel Coca/David Rios, David 
Sanuy/Josep Buron van empa-
tar el matx dominant 6-4, 7-5 
a F.J. Fonseca/Manuel García, 
però en el decisiu Juanjo De 
Miguel/Àngel Solé no van 
poder sumar caient amb Rafa 
Hidalgo/Efren Torres per 1-6, 
4-6.

Lliga Pàdel +45 Oxford
Oxford agafa la directa su-
mant una nova Victoria per 
3-0 a casa contra La Llacuna. 
Gran resultat que situa l’equip 
en llocs molt propers al podí.
Albert Homs/Lluís Fernàn-
dez van sumar el primer punt 
6-3,6-4 davant Flavio/Jaume 
Ordeig, Jordi Carol/Joan Llo-
rach no va tenir problemes per 
superar 6-3, 6-2 Carles Galan/
Joan Mínguez i finalment Da-
vid Sanuy/Àngel Solé també 
van donar compte 6-0, 6-3 
d’Albert Crespo/Beni Cachan.

Lliga Pàdel +45 Cambridge
Cambridge va punxar en el 
difícil desplaçament al Infi-
nit que ara és líder. Jordi De 

Belza/J.J. Penedès van fer un 
bon partit però van caure en 
3 sets davant Oriol Vinardell/
Felix Miramunt per 2-6, 7-6, 
3-6, Joan Corcelles/Xavi Balp 
també van tenir opcions al se-
gon set però van cedir 1-6, 6-7 
amb Quim Aguilar/Joan Mor-
ros i finalment Jordi Ferrer/
Jordi Pallarès també van caure 
3-6, 4-6 amb Miquel Pérez/
Abdelah Zaïm.

PàdelCat 2a Femení 
Gran i contundent victòria 
de les noies Subaru per 3-0 
versus Pàdel Centre Penedès. 
Carla Gassó/Marta Hidalgo 
van dominar 6-0, 6-4 a Natà-
lia Pérez/Pepi Pulido, Xussi 
Muñoz/Susanna Campo van 
remuntar un primer set en 
contra per capgirar amb un 
doble 6-2 davant Lídia Cota-
sos/Mercè Pallarès i finalment 
Alba Sanou/Clara Escudé no 
van tenir problemes per su-
mar el tercer punt guanyant 
6-0, 6-3 a Eleonora Gesperí/
Laura Puig

PàdelCat 3a Femení 
Gran resultat també de les no-
ies Subaru de 3a en el seu des-
plaçament a les instal·lacions 
del Espadel de Esparraguera.
Eva José/Mireia Parramona 
van dominar 6-3 6-4, Encarna 
Delgado/Trini Pacheco i les 
germanes Calvet també van 
sumar guanyant les dues pare-
lles en dos sets.

PàdelCat 4a Femení 
Les noies de 4a segueixen la 
seva formació progres i enca-
ra que els resultats no acaben 
d’acompanyar, la experiència 
acumulada donarà els seus re-
sultats la segona Fase
Cristina Hernández/Rocío 
Estrella van caure en dos sets 
davant Carme Cruz/Mª Àngel 
Serra i Mònica Balcells/Gem-
ma Basols van estar sempre 
dins del partit forçant el 3er 
set davant Sònia Marquez/En-
gràcia Costa 1-6, 6-3, 4-6.

Activitat dels equips de 
pàdel de l’Esquaix IGD



Excel·lent catorzè lloc d’Armand 
Monleón en el seu tercer Dakar

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

L a 40a edició del Dakar 
ja és història, ha sigut 
una edició que no ha 

deixat indiferent ningú. La 
més dura de les deu que es 
porten disputades per terres 
de Sud-amèrica i que fins al 
final hi ha hagut incertesa en 
totes les seves categories.
Si l’inici no va gens favorable 
pels interessos anoiencs amb 
l’abandonament a la tercera 
etapa de Nani Roma i l’ode-
nenc Àlex Haro amb el Mini, 
sí que Armand Monleón de 
Moto Club Igualada va com-
plir totes les expectatives eta-
pa rere etapa anant escalant 
posicions fins i tot aconse-
guint una setena posició a 
la penúltima etapa. Al final 
d’aquest Dakar es classificà en 
un molt bon lloc, el 14è amb la 
KTM de l’equip Daming Mi-
ning Racing en què hi havia el 
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seu pare Armand i el mecànic 
també anoienc Edu Roig.

“Molt content amb 
el resultat final”
Aquestes eren les paraules 
d’Armand a l’acabar la darrera 
etapa: “Estem molt contents 
amb el resultat final. L’equip 
Daming Mining Racing ha fet 
un treball excel·lent en el seu 
primer any de participació 
al Dakar. Hem fet molt bona 
feina, hem gaudit moltíssim i 
hem treballat amb professio-
nalitat. Tot això s’ha notat en 
els resultats. Estar lluitant amb 
els equips oficials mai és fàcil, 
però hem fet bones etapes so-
bretot a partir de Bolívia. A 
Bolívia i a l’Argentina em vaig 
sentir molt còmode amb la 
moto, em vaig sentir amb bon 
feeling i això s’ha notat en el 
ritme. Cal reconèixer que al 
Perú no vaig tenir el feeling 
necessari. Sabem on cal millo-

rar i on hem de treballar per 
ser millor pilot. Ara toca des-
cansar una miqueta per des-
prés plantejar la següent tem-
porada. Per descomptat vull 
donar les gràcies a totes les 
persones que han fet possible 
aquest projecte perquè sense 
ells no hagués estat possible “.
Destacada també la labor dels 
anoiencs de Moto Club Igua-
lada en aquest Dakar ja sigui 
en funcions directrius com 
Jordi Viladoms Director Es-
portiu de KTM i del mecànic 
Oriol Balcells, molt contents 
amb la victòria d’una KTM de 
l’equip oficial. Víctor Vico cap 
de mecànics de l’equip ofici-
al de SsanYong Espanya per 
veure com aconseguien clas-
sificar-se en una bona posició, 
així com Jordi Vidal, conduc-
tor d’un camió d’assistència 
de l’equip oficial Toyota, feliç 
també pel segon i tercer lloc 
dels Toyota.
 

MOTOR / JMV 

E n aquest mes de ge-
ner, tres seran els trial 
que es disputaran a la 

veïna Franca puntuables pel 
campionat del món indoor, 
el de Montpellier, aquest de 
Toulouse i el demà dissabte a 
Strasbourg.
De fet el primer que es va dis-
putar de l’actual campionat 
també va ser a França, el de 
Vendée el 4 de desembre, o si-
gui pòker de trials francesos a 
l’inici del mundial indoor.
El de Toulouse va ser tot un 
passeig triomfal del pilot pi-
erenc Toni Bou amb Hon-
da, seguit d’Adam Raga amb 
TRS, completant el podi el pi-
lot francès Benoit Bincaz amb 

Triplet de victòries de 
Toni Bou al mundial

Scorpa. 
Al final del trial Bou deia: 
“He fet una bona feina avui 
tot i estar cansat dels braços. 
Sabia que era difícil d’arreglar 
d’una setmana a una altra, i 
serà complicat també per al 
cap de setmana següent, que 
tornem a competir. Però he 
aconseguit superar-lo i en la 
final m’he trobat millor i m’ha 
sortit una cursa molt bona. 
Estic encantat d’aconseguir 
victòria a Toulouse, una de 
les millors i més importants 
trials. És també molt impor-
tant aquestes tres victòries 
consecutives”.
Després d’aquest trial aug-
menta l’avantatge al cam-
pionat amb 18 punts sobre 
Adam Raga.

CURSES / LA VEU 

E l diumenge 4 de febrer, 
coincidint amb la cele-
bració del Dia Mundial 

contra el Càncer, es celebrarà 
la primera edició de la cursa 
“Anoia en Marxa”, organitzada 
per l’AECC-Catalunya contra 
el Càncer. 

Cursa solidària amb 
dorsals a 10 euros
Aquesta carrera solidaria pre-
tén convertir-se en una cita 
anual ineludible per tots els 
amants de l’esport de la co-
marca que, a més, desitgin 
posar el seu granet de sorra 
en la lluita contra el càncer. 
Els dorsals tenen un preu de 
10 euros i els diners recaptats 
amb aquesta cursa estaran 
destinats íntegrament a la re-
cerca oncològica.
La cursa serà a l’Estadi Atlè-

El 4 de febrer, l’Anoia en 
Marxa contra el càncer

tic Municipal d’Igualada, amb 
dos proves amb diferents dis-
tàncies per adaptar-se a tots 
els públics: 5Km (inici a les 
10 h) i una marxa de 2,5Km 
(a les 10.45h). Després de la 
cursa també s’han organitzat 
una sèrie d’activitats per a tots 
els participants i les famílies 
assistents, amb xocolatada, 
classe de zumba i sorteig de 
regals.
Aquesta primera edició de 
la carrera “Anoia en Marxa” 
ha estat possible gràcies a la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada i Calfont Welness 
Centre.
Les inscripcions estan ober-
tes fins el dia 1 de febrer a la 
Unitat Comarcal de l’AECC 
de l’Anoia, al Calfont Wel-
ness Centre d’Igualada i al 
web https://www.ticketea.
com/entradas-carrera-aec-
cenmarxaanoia.
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Trajectòria ascedent de 
l’Igualada Hoquei Línia

ESQUAIX / LA VEU 

B on debut de l’equip 
RS-PLASTNET en la 
super-lliga Caprabo. 

De moment l’equip ocupa el 
tercer lloc i te molt a tiro al 
primer classificat, el Nick de 
Barcelona. Estrenant un nou 
format molt atractiu va co-
mençar la super-lliga Caprabo 
al Malibú Esportiu de Saba-
dell.
Aquest nou format és similar 
al que s’utilitza a la lliga itali-
ana amb en jornada de matí i 
tarda a dos sets a 15 punts i el 
fet més diferencial és que en-
lloc dels sets, es sumen el total 
de punts guanyats i perduts en 
els 2 sets obligatoris.
En la jornada del matí l’equip 
RS-PLASNET va jugar contra 
en Nick Esports de Sabadell. 

Joel Jaume va cedir 0-2 amb 
Dani Pascual 12-15, 10-15 
(-8). Bernat Jaume i Edmon 
López van empatar a 1 amb 
el còmput global de (-2) per 
l’anoienc i el jove Nacho Fajar-
do també va empatar a 1 amb 
el veterà David Febrer amb un 
total de (+1).
En la jornada de tarda davant 
l’Squash Project, Joel Jaume va 
empatar a 1 amb Xavi Blasco 
però va sumar un global po-
sitiu de +6, en canvi el Nacho 
Fajardo va cedir amb Alex Lu-
que per 0-2 (-12) però final-
ment Bernat Jaume va domi-
nar l’anglès de Blanes Richard 
Williams per 15-7, 15-8 (+15) 
per tancar la jornada en tercer 
lloc amb 151 punts solament a 
4 punts del segon, el Malibú i 
a 6 del primer, el Nick Esports 
de Barcelona.

Bon debut de l’Esquaix 
Igualada a la Superlliga

HOQUEI / LA VEU 

Senior Masculi:   
CHL Jujol 3 - HL Igua-
lada 6

Bon partit i resultat favorable, 
i es que ja acostuma a ser una 
tradició veure com després de 
l’aturada de Nadal l’equip aga-
fa una trajectòria ascendent. 
Després dels dos partits de la 
setmana passada, complicats 
per una disposició del ca-
lendari (quant menys podrí-
em dir que molt curiosa) en 
aquesta ocasió ens traslladem 
a St.Joan Despí per començar 
la segona volta de la lliga cata-
lana d’hoquei línia. L’equip ha 
donat la seva millor cara, amb 
bona forma física i molt po-
sats en el partit, s’ha controlat 
al rival de principi a fi i, sense 
patiments, s’ha obtingut una 
clara i justa victòria.
El partit ha estat un clar domi-
ni igualadí, amb possessió del 
puck i claredat d’idees, i amb 
tots els jugadors molt moti-
vats. Només amb 5 minuts de 
joc i ja anotem el primer gol, 
0-1, que ens permet jugar amb 

més tranquil·litat i controlar 
encara més al rival, mantenint 
nosaltres el control del puck. 
No obstant mai es pot abai-
xar la guàrdia i en jugada de 
contraatac ens empaten, 1-1, 
el que ens obliga a mantenir la 
guàrdia ben alta per no patir 
més del compte. Temps mort 
per aclarir idees i resituar ju-
gadors i efectivitat màxima, 
només reprendre el joc mar-
quem nou gol, 1-2, de xut des 
de mig camp que deixa boca-
badat a tothom. Accentuem 
el domini i aconseguim nova 
diana just abans de la mitja 
part, 1-3. La segona meitat ha 
estat més oberta, amb un Jujol 
que volia empatar i deixava es-
pais a la seva defensa que molt 
oportunament hem aprofitat 
per eixamplar la diferència. 
Amb una decisió prou arris-
cada, el Jujol decideix treure 
el porter i afegir un jugador 
més a camp, però un refús de 
l’HLIgualada des de la seva 
pròpia àrea va acabar al fons 
de la xarxa donant ja el defini-
tiu 3-6 final.
És aquesta una victòria im-

portant, que obra la segona 
volta de la lliga que serà llarga 
però profitosa si sabem conti-
nuar mantenint aquest ritme 
ascendent.
Porters:  Joan Carles Santano, 
Oriol Sanchez. Jugadors: Toni 
Marcet, Carles Tudela, Samu 
Ferrera, Marc Cano, Nil Do-
menech, Eric Gamboa

Altres resultats
Infantil: CES 5 - HLI 5
Porters: Unai Gracia i Martí 
Sabaté. Jugadors: Erik Loren-
zo, Ian López, Julián Carrasco, 
Biel Segura, Sergi Gelabert, 
Àlex Cano, Jan Gamboa.
Benjamí: Rubí White B 6 - 
HLIgualada 5
Portera: Laia Roig. Jugadors: 
Íker Jiménez (4), Ot Sánchez, 
Marc Huelva, Max López, Ju-
dith López (1), Joan Roig, Ori-
ol Parera.
Aleví: Jujol B 6 - HLI 1
Porter: Yeray Lorenzo. Juga-
dors: Laia Xin, Alex Sanchez, 
Arnau Santano, Marc Cama-
rero, Lluis Torras(1), Marc 
Fuste, Biel Gelabert, Martí 
Roig, Unai Guerrero.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l passat dissabte es va 
celebrar la primera 
jornada dels jocs es-

colars del Consell esportiu 
del Baix Llobregat. El club 
igualadí va participar amb 
11 gimnastes en les catego-
ries de prebenjamí femení B, 
prebenjamí masculí i infantil 
femení B.
Sortint a pista a nivell d‘ex-
hibició, el gimnasta Leo Díaz 
de P-5, que va realitzar excel-

Cinc podis per a l’Anoia 
Club Gimnàstic

lents exercicis.
Les prebenjamines, Etna 
Mendez, Júlia Garí, Júlia Mo-
lina, Laia Güell i Nora López, 
es van classificar com a pri-
meres per equips i la gimnasta 
Etna Mendez es va proclamar 
campiona individual general 
de les prebenjamines B.
Per la seva banda, els preben-
jamins José Luis Granados, 
Marc Bertran i Pau Alamo, 
també es van endur l’or per 
equips. El gimnasta Pau Ala-
mo va obtenir el tercer lloc 

en la classificació individual 
general i el José Luis Grana-
dos es va proclamar campió 
individual general d’aquesta 
categoria.
Les gimnastes de la categoria 
infantil B, Araceli Sánchez, 
Lola Valls i Mariane Roca, 
van realitzar molt bons 
exercicis i es van classificar 
com a quartes per equip.
Moltes felicitats per als gim-
nastes i les seves entrena-
dores, Alícia Borrega i Lisa 
Santa.



El CBI segueix imparable a la EBA 
i el sènior femení es reforça
BÀSQUET / LA VEU 

E l Club Bàsquet Iguala-
da segueix imparable 
a la Lliga EBA, i ja s’ha 

fet amb la tercera posició, a 
una sola victoria de les posi-
cions de play-off d’ascens a la 
Lliga LEB. El mai vist a Igua-
lada. Els igualadins es van des-
fer en partit de la 14a jornada 
a domicili, a la pista del Ma-
taró, per 63-79. L’equip suma 
així la seva desena victòria de 
la lliga, just a l’inici de la sego-
na volta de la competició. Els 
blaus rebran aquest cap de set-
mana a les Comes la visita dels 
aragonesos d’El Olivar. 
Pel que fa al sènior femení, va 
sortir derrotat de casa amb 
l’Hospitalet per 68-70. Un es-
forç sense recompensa. Tot i 
arribar a perdre fins a 16 punts 
al tercer quart, una millora de-
fensiva i un millor percentatge 
en el tir va permetre a l’equip 
Igualadí entrar a l’última fase 
del partit amb opcions reals de 
competir contra el líder, però 
les visitants demostrant el per-
què de la seva posició a la tau-
la classificatòria van aguantar 
els darrers atacs de les juga-
dores de l’anoia. Destacar el 
debut a casa dels dos reforços, 
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BÀSQUET / LA VEU 

L’equip cadet femení 
del Vilanova Endavant 
Bàsquet va guanyar un 

partit molt dur i amb moltes 
alternatives davant el Bàsquet 
Hostalets Juv. per 37 a 32 en 
el marcador total i 9 a 7 en el 
sistema de puntuació del con-
sell esportiu.
Partit molt lluitat davant d’un 
bon rival. El primer quart va 
acabar en empat amb un mar-
cador molt curt 2-2. El segon 
va caure del costat de les vila-
novines a base de lluitar cada 
pilota i cada rebot. 
L’equip visitant va plantar cara 
i es va emportar el tercer i es 
va arribar al inici de l’últim i 
decisiu quart amb empat a 21 
al marcador.
La bona feina, el joc en equip 
i la lluita fins al final va donar 
una nova victòria a les noies 
al guanyar aquest quart per 
16-11.
Van jugar, Lucía Moreno (1), 

Bon cap de setmana per als 
equips del Vilanova

   j g p gf gc df
1  FUE Vic 14 12 2 1214 965 249
2  Pardinyes 14 11 3 1030 914 116
3  CB Igualada 14 10 4 1100 954 146
4  Valls UE 14 10 4 1099 1006 93
5  Bahía Palma 14 10 4 1101 1031 70
6  CB Mollet 14 9 5 1080 1030 50
7  CB Cornellá 14 7 7 1015 1033 -18
8  El Olivar 14 6 8 1111 1110 1
9  Mataró 14 6 8 979 1009 -30
10  Castellbisbal 14 4 10 989 1102 -113
11  CB Salt 14 4 10 943 1095 -152
12  Cerdanyola AE 14 4 10 847 1022 -175
13  JAC Sants 14 3 11 938 1003 -65
14  BCM Andorra 14 2 12 937 1109 -172

Lliga EBA
Jornada 14
Mataró 63 · 79  CB Igualada
JAC Sants 68 · 70  Bahía Palma
BCM Andorra 75 · 81  CB Cornellá
FUE Vic   85 · 45  CB Salt
Castellbisbal 88 · 102  Valls UE
CB Mollet   90 · 78  Pardinyes
El Olivar 75 · 78  Cerdanyola AE

Jornada 15
CB Igualada   -  El Olivar
Cerdanyola AE -  CB Mollet
Pardinyes -  Castellbisbal
Valls UE -  FUE Vic
CB Salt   -  BCM Andorra
CB Cornellá -  JAC Sants
Bahía Palma -  Mataró 

la base Diaz i l’aler-pivot Agus 
Talasimov.
Efectivament, Kamille Díaz 
i Agustina Talasimov son les 
dues incorporacions al Sèni-
or Femení de Copa Catalunya 
dirigit per Enric Gonzàlez. En 
el cas de la Kamille es tracta 
d’una base nord-americana 
que aporta bon llançament 
exterior, visió de joc i  esperit 
competitiu. L’Agustina pot 
jugar en posicions exteriors i 
interiors , té bon llançament i 
aporta molt en el rebot defen-
siu i ofensiu.  D’aquesta mane-
ra l’equip es reforça de cara al 
tram final de temporada.
Parcials: (14-15) (17-24) (14-
13) (23-18)
CBI: Carner (14), Aldomà (-), 
Soler (10), Amatllé (6), Jané 
(8), Lamolla (11), Figueras (-), 

Carrasco (6), Fernández (-), 
Roda (5), Diaz (8), Talasimov 
(-).

BÀSQUET / LA VEU 

Q uan ja s’està arribant 
a l’equador de totes 
les competicions, és 

hora de valorar la trajectò-
ria de cadascun dels nostres 
equips i en funció del mateix, 
fer un pronòstic dels objectius 
que és podrien aconseguir al 
final de la temporada 2017-
2018.
L’equip Sènior Masculí “A” 
amb la seva victòria del passat 
cap de setmana, aconsegueix 
arribar amb bagatge positiu 
(8-7) a l’inici de la segona i de-
finitiva volta.
A nivell estadístic, cal comen-
tar que en Jaume Lorente, amb 
un tir lliure, va aconseguir el 
punt número 70.000 de l’Acu-
mulat Històric Odenenc, que 
suma els punts aconseguits 
per l’equip sènior afeccionat 
(1990-2004) i els punts acon-
seguits per l’actual club (2010-
2018).
La trajectòria de l’equip ha es-
tat una mica irregular, dels 6 
equips que estan per sobre a 
la classificació, només s’ha po-
gut guanyar a un d’ells, però la 
qüestió principal és que s’han 
perdut dos partits amb equips 
que tancant la classificació ge-
neral. Si en aquesta 2a volta 
l’equip recupera la línia de joc, 
és pot aspirar a la 4a posició 
final (ara és 7è.).

SÈNIOR MASCULÍ “B”
L’equip Sènior Masculí “B” 
també ha arribat a l’equador 
de la competició, i en aquest 
cas amb un bagatge força ne-
gatiu (3-8). S’ha guanyat als 3 
darrers classificats i s’ha per-
dut amb tots els equips que hi 
ha per davant a la classificació.
Pels darrers resultats obtin-

Jaume Lorente firma el 
punt 70.000 de la 
història de l’Òdena CB

María Palacios, Anna Palacios 
(8), Carla García (9), María 
Vega (4), Clàudia Nuncio (2), 
Irene Leno (2), Ana Lozano 
(2) i Alba Quiñones (9). En-
trenador Carlos Fratila.
Parcials 2-2, 11-8, 8-11 i 16-
11.
Derrota amb sabor a victòria 
de l’equip sènior masculí, que 
va jugar el millor partit de la 
temporada a casa del quart 
classificat Himesa Sallent per 
57-51.
4 triples en els primers 5 mi-
nuts i un marcador de 14 a 

2, feien preveure una derrota 
clara, però els nois no es van 
venir abaix i al final del primer 
quart amb un parcial de 0 a 7 
es van ficar de nou en el partit. 
De nou 5 triples dels locals al 
segon quart els va donar una 
avantatge de 20 punts que 
semblava definitiva, però una 
magnífica reacció dels vila-
novins amb un parcial de 0 a 
15 va fer que empatessin a 46 
a falta de 5 minuts per al final 
del partit.
La falta d’encert als minuts fi-
nals va negar una victòria més 
que merescuda, per la gran 
defensa i el magnífic joc rea-
litzat davant un rival en teoria 
molt superior.
Van jugar, Francis Rodríguez 
(3), Camilo Rodríguez (5), 
Antonio García (10), Stalin 
Rodríguez (14), Jan Palome-
ras, Fernando Leno, Alexey 
Domènech (17) i Jonny Goya 
(2). Entrenador Alexey Do-
mènech. Parcials 16-9, 19-8, 
11-18 i 11-16.

guts sembla que hi ha una 
recuperació de la confiança 
perduda i amb els partits que 
queden per davant, l’objectiu 
seria millorar el balanç vic-
tòries/derrotes actual (-5) 
i intentar apropar-se a la 7ª 
posició (ara és 9è.)

SOTS-21
Els “Young Boys” van comen-
çar el seu campionat amb 
una plantilla molt jove i poca 
banqueta. Amb les incorpo-
racions de Torrens i Rosich, 
l’equip va agafar confiança i va 
començar a sumar victòries i a 
plantar cara en la majoria de 
partits perduts. 
Hi ha equips molts potents 
amb jugadors força veterans 
que son fora de l’abast dels 
odenencs, però si poden fer 
molt mal als equips classifi-
cats a la part mitja de la tau-
la. Actualment son penúltims 
amb un bagatge de 4-9, però 
exceptuant els 4 primers clas-
sificats, el nivell de la resta 
d’equips està molt igualat. La 
8a plaça seria un bon objectiu 
(ara son 15ens.).

SÈNIOR FEMENÍ 
La situació de l’equip femení 
és semblant a l’equip Sènior 
Masculí “B”, s’ha guanyat als 
equips que hi ha per sota de 
la classificació i s’ha perdut 
amb tots els equips que estan 
per davant. Això sí, la majoria 
de les derrotes han estat molt 
ajustades.
En aquesta competició tam-
bé ens trobem amb 4 equips 
amb un nivell superior a la 
resta i pels partits que queden 
caldria pensar amb intentar 
aconseguir la 6a posició i aca-
bar amb bagatge positiu (6-6 
en aquests moments).
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Nova jornada de lliga 
aleví de natació a 
les Comes
NATACIÓ / LA VEU 

D issabte 20 de Gener 
l’equip aleví del Club 
Natació Igualada va 

nedar la 4ª jornada de lliga a 
la piscina de “Les Comes”. Els 
clubs participants van ser el 
CN Sant Feliu, CN Sant Sa-
durní, CN Sant Boi i el CN 
Vilafranca.
Per part del CNIgualada, van 
participar: Noa Otero, Mar-
ta Mateos, Diego Perdomo, 

Mikel Pérez, Miquel Gil, Ai-
tor Bustos, Carlos González, 
Oriol Alonso, Eric Pérez, Jés-
sica Rodriguez, Jana Carrero, 
Martina Oliva i Júlia Monclús.
Les proves que van nedar van 
ser els 400m. Lliures, 100m. 
Papallona i els relleus de 
4x50m. Braça.
Bona tarda de competició 
on es van millorar marques 
personals i vam donar una 
gran imatge de club, molt 
competitius. 

Aigües Artés, nou 
patrocinador de l’Anoia 
Rugby Club

RUGBY / LA VEU 

A igües Artés, S.L. ha 
arribat a un acord 
amb l’Anoia Rugby 

Club pel que col·laborarà al 
patrocini, la promoció i l’equi-
pament de les categories infe-
riors del club, concretament 
les que inclouen les noies i 
nois de Sub 12, sub 14 i sub 16 
anys.
El patrocini és una manera 
de donar suport a un esport 
que es fa a la nostra comarca 

i que destaca pels seus valors 
que comparteix: el respecte, 
l’amistat i lleialtat, l’esforç, la 
capacitat de sacrifici i el treball 
en equip entre d’altres.
El club vol convidar tothom 
que vulgui a contactar amb 
l’Anoia Rugby Club per tal de 
provar el Rugby, un esport que 
no deixa ningú indiferent. Es 
pot contactar amb el club mit-
jançant el seu facebook:
https://www.facebook.com/
ANOIARUGBY/ o bé per te-
lèfon al 654 550 672.

Nova victòria del Finques Argent 
Handbol Igualada
HANDBOL / LA VEU 

E l passat dissabte 
l’Handbol Igualada 
s’ha desplaçat a Sant 

Esteve de Palautordera per ju-
gar el 1er partit de la segona 
volta.
L’Handbol Sant Esteve de Pa-
lautordera és en aquests mo-
ments el cuer de la classifica-
ció a la lliga però és un equip 
lluitador i amb una bona 
defensa que no es mereix re-
alment aquest lloc a la taula. 
Durant els primers 30 minuts 
el partit ha estat molt igualat 
encara que dominava el Fin-
ques Argent Handbol Igua-
lada en el marcador però per 
poca diferència, tan poca dife-
rència que al final de la prime-
ra part el Sant Esteve s’ha po-
sat pel davant amb un gol, 11 
a 10. Aquest resultat tot i que 
l’Igualada el podia superar ha 
fet que els jugadors anoiencs 
s’anessin al vestidor amb un 
mal regust del seu joc.
A la represa els igualadins han 
sortit amb la lliçó apresa i han 
començat a desplegar un joc 
més efectiu tant en defensa 
com en atac. Han demostrat 
perquè van primers a la lliga i 
al minut 10 el resultat ja era de 
13 a 18 per l’Igualada ,minut 
20 la diferència era de 9 gols 
16 a 25, però a partir d’aquest 
minut l’Igualada ha baixat la 
seva intensitat, el partit ja es 
veia guanyat i per no forçar 
la màquina han deixat que el 
Sant Esteve s’apropés massa en
el marcador el resultat final de 
22 a 27 no reflectia realment el 
joc que l’Igualada havia des-
plegat aquest segon temps.
El Finques Argent Handbol 
Igualada continua primer a la 
lliga, però seguit molt de prop 
pel SAS Súria i el Valldoreix 
a 1 punt i 3 punts respectiva-
ment, per el que no es poden 
adormir si volen continuar 
primers i passar directament 
a la categoria superior sense 
haver de jugar
el play off.
Entrenats per Pol Cantero han 
jugat: Porteria: Eric Plaza (10 
aturades), Carles Serra (6 atu-
rades). Jugadors a pista: Oscar 
Visa (6), Adrià Suero (4), Josep 
Lluis Àlvarez, Rubén Àlvarez 
(1), Roger Calzada, Esteban 
Lezama (2), Sergi Garcia (6), 
Jordi Grado (5), Jordi Vilarru-
bias i Arnau Capitàn (3)
Proper partit es juga a Igua-
lada contra el Llavaneres 
Caldes d’ Estrac el dissabte 

a les 19:30 hores.
Altres partits
Juvenil femení
CHI 19 - Riudellots 18 
Jugat amb: Aida López, Alba 
Camañes, Alba Casé, Ariad-
na Sanjuán, Laia Sanuy, Marta 
López, Marta Segura, Mireia 
Monleon, Carla Carbó i Olga 
Núñez. Entrenats per Àngel 
Arias.
Juvenil masculí
Santpedor 21 – 33 CHI
Dirigits per Josep García, van 
jugar: Max Segura, Pol Riba, 
Ivan Ruiz, Iker Sabuquillo, 
Biel Hornas, Fernando Al-
mendro, Arnau Torner, Marc 
Andreu, David Malpartida, 
Xavi Reina, Xavi Oliva i en la 
porteria Joel Solanelles.
Infantil femení
CHI 36 Bcn Sants 11
Jugadores: Aroa, Núria Che-
ca, Alba, Rebeca, Judit, Erika, 
Mèlat, Núria Garriga, Aina 
,Júlia, Iona i Claudia. Entrena-
dors: Sergio i Olga Delegats: 
Pilar i Jerson
Infantil masculí
Bordils 28 – 21 CHI
Dirigits per Roger Calzada 
i Arnau Capitán, van jugar: 

Àlex Pajuelo, Raül Cáceres, 
Hugo Cazorla, Pol Solís, Juan 
Valentí, Noel Badia, Marc 
Monclús, Jan Tardà, Guerau 
Llansana, Xavier Malpartida, 
Roger Trull, Santi Cuevas i Jan 
López.
Aleví masculí
CHI 8 Claret 8
Van jugar Guillem Cabre, 
Àlex Arribas, Albert Altoza-
no, Roc Esteve, Quim Amich, 
Jan Riba, Oriol Minguito, An-
ton Aguilera, Jan Mari i Adrià 
Nogales. Entrenats per Roger 
Calzada, Pol Calvet i Andrea 
Romero,
Aleví Femení J.E.
CHI 12-Frangoal 4
Van jugar: Ariadna, Clàudia, 
Emma, Iona, Jana, Julia, Mí-
riam i Vinyet. A la banqueta, 
sota la direcció del Nico, Abril 
i Monica i com a delegat Magí.
Cadet masculí
Terrassa 24 - CHI 34
Entrenats per : David , Dani 
a la part de delegats Em jugat 
amb: Dani, Edgar ,Pol, Isa-
ac, Manel, Sergi,José Carlos, 
Biel,Dimas, Guillem, Marc 
i Agustín. Ànims i a seguir. 
Dani Leon.
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El Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada ha 
programat per aquest 

diumenge, 28 de gener, el dar-
rer espectacle de la compa-
nyia Manolo Alcántara. Rudo 
és un dels espectacles de circ 
més brillants i més especials 
produïts a Catalunya en els 
últims anys. Una creació en la 
qual l’espai escènic –circular i 
per només 120 persones–, l’ús 
del material escenogràfic –tot 
fusta i ferro– i la pròpia estè-
tica –acurada i descurada al-
hora– és una declaració d’in-
tencions, un espectacle insòlit 
amb els espectadors a un pam 
de l’actor. Tot es prepara per 
entrar en l’univers particular 
d’un personatge contradicto-
ri, un món en el qual es con-
juga una rudesa extrema amb 
la major de les subtileses. Una 
gran bellesa, visual i sonora, 
transporta a un temps oníric 
en el qual allò que és brut, 
brusc i rude es converteix en 
pura perfecció. L’espectacle es 
representarà en doble sessió, 
a les 18 i a les 20h.

Rudo, Millor Espectacle de 
Circ de Sala 2014 
Rudo és un bell espectacle 
que parla del risc que com-
porta la pròpia l’existència. 
L’obra parla, però no amb 
paraules sinó amb accions i 
equilibris. Moltes persones 
han conviscut amb la rudesa, 
l’esforç físic i els reptes perso-
nals portats fins a l’absurd. A 
Rudo, un home crea torres i 

figures amb pesades caixes 
de fusta. Busca construir el 
desequilibri perfecte. Movi-
ments calculats, distàncies 
exactes, respiracions sostin-
gudes, enginyeria poètica, 
equilibris precaris, fragilitat 
constructiva. La voluntat i 
la il·lusió aconsegueixen que 
l’artista s’enfili, amb precaris 
equilibris, per unes fràgils 
construccions. La música en 
directe de Laia Rius al violí i 
Maria Bou al violoncel, fa de 
contrapès líric a l’esforç tità-
nic del personatge, que gruny, 
sua i no decau en el deliri. 
L’espectador es troba atrapat 
dins d’un espai íntim, en una 
grada que sembla estar a punt 
de caure, com el protagonis-
ta amb els seus equilibris. 
Aquesta proximitat amb la 
pista convida a compartir els 
perills i desitjos de la vida. El 
públic experimenta el risc en 
sentir el límit dels moviments 
a la seva pròpia pell. Un ho-
menatge al món arriscat, 
rude i efímer del circ clàssic. 
L’espectacle va obtenir el Pre-
mi Zirkòlika al Millor Espec-
tacle de Circ de Sala 2014 i 
també va ser nominat a la 
Millor Posada en Escena per 
la feina de Xavier Erra, Millor 
Música Original, elaborada 
per Clara Peya, i Millor Di-
recció, compartida per Ma-
nolo Alcántara i Xavier Erra. 
Un espectacle sorprenent, 
original i de gran creativitat 
que atrapa l’espectador.

La companyia Manolo 
Alcántara

Manolo Alcántara és un dels 
creadors circenses més in-
quiets del panorama català i 
estatal. Una inquietud que ha 
sabut mantenir durant la seva 
extensa trajectòria. És un ar-
tista català autodidacta i intu-
ïtiu a la recerca d’un circ per-
sonal i singular. Constructor 
d’estructures, manipulador 
d’objectes i inventor. Tot això 
i més, és aquest original cre-
ador, un dels exponents més 
importants de l’anomenat 
circ d’autor al nostre país.

El Teatre Municipal l’Ateneu proposa diumenge 
l’espectacle “Rudo”, de la companyia Manolo Alcántara

Partint del circ tradicional i 
del contemporani, les seves 
obres se serveixen de l’estu-
di dels milers d’objectes que 
recull i emmagatzema al seu 
taller i de la recerca en es-
tructures que desafien els lí-
mits de la física. Donant curs 
a la seva intuïció, crea els seus 
propis enginys pensats exclu-
sivament per a les seves acro-
bàcies, jugant amb la fragili-
tat de l’equilibri i la sensació 
d’ingravidesa que transmet a 
l’espectador. Des de 2001 amb 
Genuinos imperfectos, crea, 
dirigeix i interpreta les seves 
pròpies obres, com Locomo-
tivo (2005) o Plecs (2010). A 
l’estil de la tradició del circ 
itinerant, Alcántara dissenya 
els seus espectacles per a po-
der-los traslladar en un re-
molc, amb el qual recorre es-
cenaris espanyols i europeus.

Alcántara és un expert cons-
truint atmosferes singulars, 
gràcies a l’ús d’originals es-
cenografies, a partir de les 
quals es genera la teatralitat 
i el circ. També ha col·laborat 
amb Lluís Danés a Tranuites 
circus, amb música de Lluís 
Llach, o a Wasteland.

Venda d’entrades
Les entrades, que tenen un 
preu de 15 euros amb des-
comptes per a diversos col-
lectius, es poden comprar al 
Punt de Difusió Cultural i 
Turística d’Igualada, situada
al c/ Garcia Fossas 2, de di-
marts a dissabte de 18:30 
a 20:30h i el dissabte i diu-
menge d’11 a 14h. També 
es poden adquirir en línia a 
www.ticketea.com i, una hora 
abans de l’espectacle, a la ta-
quilla del mateix teatre.

Premi Zirkòlika al 
Millor Espectacle de 

Circ de Sala 2014, va ser 
nominat també a Mi-
llor Posada en Escena, 
Millor Música Original 

i Millor Direcció

MÙSIQUES DE BUTXACA
MILTON SALAZAR “YELLOW HOPE”

Divendres 
2 de FEBRER

a les 23h

www.musiquesdebutxaca.cat

Al Teatre Municipal l’Ateneu

El guanyador del sorteig 
d’aquest mes ha estat en 
Xavier Mar�nez Tomeo

fotogra�a Eulàlia Prat
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El Teatre de l’Aurora 
acull aquest cap de 
setmana una comèdia 

imprescindible que s’ha erigit 
com un dels muntatges d’èxit 
de la temporada. Es tracta de 
Fairfly de la companyia La 
Calòrica, un muntatge que li 
ha valgut dos Premis Butaca 
pel millor espectacle de petit 
format i pel millor text teatral 
que signa el dramaturg Joan 
Yago.
A Fairfly quatre amics inten-
ten organitzar-se després que 
l’empresa d’alimentació in-
fantil on treballen els comu-
niqui l’obertura d’un ERO. La 
primera idea, òbviament, és 
lluitar per defensar els seus 
llocs de feina. Però de quina 
manera? I de què servirà? Re-
alment val la pena lluitar per 
aquesta feina que tenen? No 
seria millor que ho deixessin 
estar i intentessin convertir en 
realitat aquella idea revoluci-
onària  que van tenir uns anys 
enrere?
La Calòrica torna al Teatre de 
l’Aurora i ho fa posant, de nou, 
la situació laboral al centre de 
l’escenari, com ja va fer amb 
Sobre el fenomen de les feines 
de merda. Fairfly aborda el 
fenomen de l’emprenedoria i 
la bombolla que l’envolta: la 
moda diu que ara no necessi-

tem res més que una idea bri-
llant i un ordinador portàtil 
per començar a recórrer les 
cinc passes cap a l’èxit. Segur?
Segons Agustí Coll, membre 
la Comissió de Programació 
del Teatre de l’Aurora, aques-
ta és una comèdia imprescin-
dible i assegura que aquelles 
persones que van al teatre tres 
cops l’any, han de triar aquest 
espectacle i no poden faltar a 
la cita del Teatre de l’Aurora 
d’aquest cap de setmana.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Fair-

‘Fairfly’, una comèdia imperdible aquest 
cap de setmana al Teatre de l’Aurora

fly, tindran lloc divendres 26 
i dissabte 27 de gener a les 21 
h. i diumenge 28 de gener a 
les 19 h.  Després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir 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 habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat. 

EXPOSICIONS / LA VEU 

La sala l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova, 
amb la col·laboració de 

la Biblioteca Central d’Iguala-
da, acull des de divendres pas-
sat una selecció dels llibres més 
rellevants de Pompeu Fabra, en 
l’any commemoratiu del 150è 
aniversari del seu naixement i 
dels 100 anys de la publicació 
de la Gramàtica Catalana.
L’exposició vol retre homenat-
ge a la figura del gramàtic i 
lexicògraf Pompeu Fabra (Bar-
celona, 1868 – Prada de Con-
flent, 1948), que va codificar i 
modernitzar la llengua cata-
lana, fent-la apta als diversos 
estils i funcions. Conegut com 
a seny ordenador de la llengua 
catalana, va treballar per esta-
blir la normativa moderna de 
la llengua catalana, conscient 
de la força de la llengua com a 
instrument per a la recupera-
ció cívica i cultural.
En l’exposició s’hi podran veure 
algunes de les seves obres més 
destacades, com per exemple 
Gramàtica de la Llengua Cata-
lana i el Diccionari General de 
la Llengua Catalana, així com 
biografies sobre la seva figura. 
Aquesta activitat es suma a les 
moltes altres que es duran a 
terme al llarg d’aquest 2018 en 
honor i memòria del gramàtic.

L’exposició es podrà veure fins 
al 9 de febrer a l’aparador de la 
sala l’Empremta, situada al car-
rer de Santa Maria número 12, 
just davant de l’entrada lateral 
de la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada.

L’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova
La sala l’Empremta, inaugura-
da l’any 2013, pertany a l’em-
presa Gràfiques Vilanova en-
capçalada per Àngel Acevedo, 
qui cedeix desinteressadament 
l’espai a la ciutat per tal que 
s’hi puguin realitzar activitats 
i exposicions divulgatives re-
lacionades amb el món de les 
arts gràfiques i vinculades a la 
vida cultural i associativa de la 
ciutat.

El 150è aniversari del 
naixement de Pompeu Fabra 
s’exposa a l’Empremta

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

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

RESTAURANTS

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

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 
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La Mostra d’Igualada – 
Fira de teatre infantil i 
juvenil va presentar di-

lluns la imatge de la 29a edi-
ció. La creació és obra de l’ar-
tista igualadí Ramon Enrich, 
pintor, escultor i dissenyador 
gràfic. Formen el cartell de 
La Mostra 2018 una col·lecció 
d’imatges simples i brossianes 
on els espais naturals són l’es-
cenari i el protagonista és un 
signe d’interrogació descon-
textualitzat.  
La Mostra d’enguany proposa 
la idea de descobrir el món a 
través del teatre, un teatre que 
ens fa créixer, que impulsa la 

imaginació i que és un viatge 
pel cervell a través de la seva 
acció efímera, única i passat-
gera. En aquest sentit i amb la 
intenció de crear una campa-
nya “no convencional” i qües-
tionant el context tradicional 
del teatre infantil i juvenil, 
Enrich aposta per “una co-
municació a través d’imatges 
obertes amb voluntat d’insi-
nuar i crear expectativa sense 
concretar”, “sota l’eix d’un tea-
tre com a vehicle d’idees i mo-
tor de sorpreses i curiositat”, 
afegeix.
La imatge, titulada global-
ment ‘La curiositat en escena’ 
i desgranada amb altres eslò-
gans per a cadascuna de les 

La 29a La Mostra d’Igualada proposa el teatre com a 
vehicle d’idees i motor de sorpreses i curiositat
Una quinzena de cartells formen la imatge de La Mostra d’Igualada 2018, obra de l’artista igualadí Ramon Enrich

imatges, pretén alhora conso-
lidar qualitativament La Mos-
tra d’Igualada com una gran 
plataforma de la curiositat i 
catalogar les arts escèniques 
com un material de construc-
ció d’experiències.
Pep Farrés, director de la Mos-
tra va explicar que la imat-
ge d’aquest any ha estat molt 
pensada -”des de l’estiu que hi 
treballem”- i el que es pretén 
és generar curiositat, que tant 
els nens com els adults es facin 
preguntes, “que quan es vegi 
una obra de teatre, aquesta no 
sigui d’usar i llençar sinó que 
perduri en el temps, que ens 
faci reflexionar i que ens en-
riqueixi. Els espectacles que es 

podran veure aquest any ens 
faran reflexionar sobre l’amor, 
la ciència, l’adopció, la guer-
ra... ens provocaran fer-nos 
preguntes, d’aquí l’interrogant 
que és l’eix central de totes les 
imatges dels cartells”.

Els professionals ja es poden 
acreditar a La Mostra 2018
Ja és obert el termini perquè els 
professionals de les arts escèni-
ques per a tots els públics pu-
guin acreditar-se a la 29a edició 
de La Mostra. Les inscripcions 
romandran obertes fins els dies 
de la fira, però si es formalit-
zen abans del 28 de febrer es 
poden reservar les invitacions 
amb antelació. L’acreditació té 

un preu general de 30 euros, si 
bé els membres de les associa-
cions amb les quals s’han esta-
blert convenis de col·laboració 
gaudeixen d’un descompte de 
la meitat del cost (15 euros).
En la darrera edició, La Mos-
tra d’Igualada va acollir 674 
professionals acreditats (pro-
gramadors, companyies no 
programades i expositors) 
que representaven 336 enti-
tats. D’aquestes, 266 eren de 
Catalunya, 51 de l’Estat Es-
panyol i 19 internacionals. 
A aquesta xifra cal sumar-hi 
les companyies participants 
en la programació que fan 
augmentar el registre fins 
gairebé els 730 inscrits.

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



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“Soldats de Salamina” de Javier Cercas 

S oldats de Salamina és una de les novel·les més 
conegudes de Javier Cercas. Ha sigut adaptada 
al cinema en una pel·lícula que duu el mateix 

títol. 
Cercas situa aquesta història en els mesos finals de la 
guerra civil espanyola. Les tropes republicanes es reti-
ren cap a la frontera francesa, camí de l’exili, algú pren 
la decisió d’afusellar a un grup de presos franquistes. 
Entre ells es troba Rafael Sánchez Mazas, fundador i 
ideòleg de Falange, Sánchez Mazas el qual, no només 
aconsegueix escapar d’aquest afusellament col·lectiu, 
sinó que, quan surten en la seva cerca, un milicià anò-
nim l’encanona i a l’últim moment li perdona la vida.
La meva opinió envers aquest llibre és que es tracta 
d’una obra extremadament original, ben concebuda 
i tramada, en la qual conflueixen sense que grinyo-
lin diverses modalitats narratives. La història, la bi-
ografia, el relat oral, el reportatge,  tots es barregen 
formant-ne una de sola. Pel que fa als personatges, a 
Soldats de Salamina hi conviuen personatges de ficció 
amb éssers que van existir i que apareixen amb el seu 
nom, cognom i les seves característiques reals. A par-
tir d’unes pistes sense un fort fonament que les recolzi, 
Javier Serra és agosarat i s’atreveix a reconstruir fets 
històrics que van succeir veritablement. 
El protagonista de Soldats de Salamina és un perio-

dista que ve a ser com un alter-ego de l’autor. Al prin-
cipi, sembla que el fil conductor de la novel·la és la 
indagació de l’afusellament del qual Sánchez-Mazas 
en surt il·lès. No obstant això, a mesura que la nar-
ració avança, el fet del qual el periodista en vol treure 
l’entrellat és quin pensament va poder creuar per la 
ment del soldat anònim que, podent delatar al fugi-
tiu Sánchez-Mazas o disparar contra ell, no ho va fer. 
Per aquest motiu, hi ha un gir en la història quan el 
protagonista decideix emprendre la recerca d’aquell 
soldat anònim. Quan és a punt de llençar la tovallola, 
es creua en el seu camí el que després esdevingué un 
conegut poeta i escriptor, el xilè Roberto Bolaño. Al 
principi d’arribar a Espanya, Bolaño tingué diversos 
oficis. Un d’ells va ser el de vigilant nocturn al càmping 
Estrella de Mara, a Castelldefels. És allà on coneix a 
Miralles, un antic combatent republicà exiliat que des 
del final de la guerra civil resideix a França. Les coses 
que Bolaño explica al periodista sobre aquest home, 
li fan pesar que en Miralles podria ser el soldat que 
perdonà la vida a Sánchez-Mazas. Per la qual cosa, no 
s’atura fins que el localitza en un asil de Dijon i se n’hi 
va per entrevistar-lo. 
Pel que fa a l’estil literari de Soldats de Salamina, dir-
vos que la prosa de Javier Cercas és vivaç i ajustada als 
diversos matisos de la narració. Fa una subtil diferèn-

cia de les diverses 
veus que en ella in-
tervenen. A vegades, 
no dubta en utilitzar 
girs tòpics, però 
com que en aquell 
moment estaven de 
moda, lluny de res-
tar-li punts, l’hi do-
nen versemblança. 
Per tot plegat, estic 
convençut que quan 
hagin transcorre-
gut uns quants anys 
més, Soldats de Sa-
lamina esdevindrà 
una de les millors 
publicacions d’inicis del segle XXI.
Com a cloenda, i a modus de curiositat, dir que quan 
feia 12 anys de la publicació d’aquesta novel·la, un tal 
Miquel Miralles es va posar en contacte amb Javier 
Cercas. Aquest individu resultà ser el fill del Miralles 
que va conèixer Roberto Bolaño. Pel que aquest home 
va explicar del seu pare, Cercas va deduir que efecti-
vament ell va ser el soldat republicà que va perdonar 
la vida a Sánchez-Mazas.
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Deixeu-me compar-
tir amb tots vosaltres 
uns dies de felicitat, 

i confesso que em sento una 
mica privilegiat. Mireu si no: 
He pogut compartir durant 10 
mesos amb la tenaç Comissió 
de Pastorets de Capellades, que 
formada per onze persones 
hem anat creant el projecte en-
grescador que divendres passat 
es va acabar.   
He conegut noves persones 
que tot just aquest any han 
començat a participar-hi. 
Ells m’han dit, i els seus ulls 
els delaten, el molt bé que 
s’ho han passat. 
He tingut sensacions de res-
pecte vers aquelles persones 
grans, algunes ben grans, que 
amb el seu exemple ens ense-
nyen a valorar les tradicions.
Entremig d’aquest batibull, el 
novembre 518 persones van 
assistir a l’estrena d’El petit 
príncep, començant així els 
actes de celebració del 40è ani-
versari que el Grup Teatral de 
Capellades commemorarem el 
proper 25 de febrer. 
He pogut compartir amb vint-
i-sis tècnics, -la tramoia-, mo-
ments buscant noves idees i   
aportant solucions a cada plan-
tejament. Potser el públic no 

els veu la cara, però les seves 
escenografies, decorats, pintu-
res, il·luminacions, imatges i 
so, els distingeixen. Viure dins 
l’esquelet de l’escenari és un 
privilegi que només tenen uns 
quants i és una de les millors 
aventures viscudes.   
Des d’aquell  9 d’octubre, -dos 
dies després que naixés el Nen 
Jesús que m’estimo molt-,  he 
pogut compartir amb nous ac-
tors com s’interpreta un paper, 
descobrint en cadascun d’ells 
tot allò tan valuós que porten 
dins i he pogut ajudar a vint-
i-set antics i nous artistes de 
repartiment, a crear i fer-se 
seu el personatge, descobrint 
nous talents. 
Pastors, dimonis, bruixes, àn-
gels, amb quaranta-vuit perso-
nalitats pròpies que han confi-
gurat un equip molt nombrós 
que va fer petit l’escenari. 
Quin privilegi i quina il·lu-
sió trobar-me pel carrer amb 
nens i nenes que cridant-me 
pel meu nom, em fan sentir 
el seu nou amic descobert en 
aquest projecte pastoril. Veure 
com els xics es van fent grans 
i ja venen sols a assajar. Veure 
com hem sabut fer bon ús del 
whatsApp, que ens ha mantin-
gut comunicats amb educació 

i sense acudits.   
Entre tantes vivències, he con-
viscut amb els neguits dels qui 
tan acuradament ens confec-
cionen, guarden o preparen 
el vestuari. Per a cada actor o 
actriu el més apropiat i si no 
el teníem,  la disponibilitat 
immediata de fer-lo de nou. 
Quanta paciència i bon fer 
d’aquest equip.   
M’agrada recuperar any rere 
any aquestes vuit o deu per-
sones que maquillant-nos fan 
que els nostres personatges si-
guin més creïbles i apropiats.
Una quinzena de joves de Di-
monis de Capellades, han con-
tribuït a fer més tenebrós el 
nostre potent infern.   
La facilitat amb què fotògrafs 
ens han cedit imatges nevades. 
Ningú ens prendrà els bons 
moments amb el rapero apa-
rentment desmanegat, ense-
nyant-nos com s’havia de fer. 
La recerca d’imatges i filmaci-
ons que enguany han estat tan 
novedoses i agradables. 
Fins i tot enguany la voluntat 
sense condicions, ha fet que 
tinguem textos nous corregits 
i actualitzats. 
I si tot el públic s’endugué una 
impressió immediata, l’Estel 
d’enguany quedarà com a pa-

trimoni per a la història cape-
lladina, per mitjà de vídeos i 
especialment de fotografies. El 
nostre reporter particular amb 
ajudant, cada any ens fa el regal 
audiovisual que es va presentar 
dissabte durant el sopar de ger-
manor i agraïment.  
Tot plegat seria un batibull si 
no hi hagués hagut un control 
de sala. Quinze persones fent 
de taquillers, porters, acomo-
dadors van resoldre amb molta 
paciència les exigències de 521 
espectadors que ens van fer 
costat  i que des de fa tres anys 
mantenen la nombrosa expec-
tativa pel nostre espectacle.
Gràcies a patrocinadors com 
ara l’Ajuntament que per mit-
jà de l’àrea de Cultura ens ha 
donat suport , empreses com 
INAC, o Ametller Origen i al-
tres que per mitjà d’utilleria 
han aportat el seu material.  
Tinc la necessitat també de 
referir-me a totes les famílies 
que durant molts dies i  moltes 
hores, pacientment ens han es-
perat a casa durant els assaigs i 
que amb tanta il·lusió ens han 
vingut a veure. 
Acabo: Oi que enteneu per què 
em sento tan feliç i privilegiat? 
Si no n’hi hagués prou, doncs 
he pogut participar i dirigir dia 

a dia juntament amb un Equip 
amb majúscula, un Equip de 
Direcció de sis persones que 
han fet que tot estigui coordi-
nat i a punt. Quin orgull for-
mar part d’aquest equip.  
La cirereta final: Les persones 
que dissabte passat ens van 
preparat el sopar de celebra-
ció,  d’agraïment  i germanor, 
on hi vam participar 150 co-
mensals. 
Clausurem els Pastorets 
2017-2018 i em sembla que 
amb el permís de la magnífi-
ca Comissió, puc dir que no-
vament quedem convocats i 
convocades per als Pastorets 
2018-2019.
Hi ha molts motius per re-
trobar-nos. Alguns molt ín-
tims i personals i altres ben 
col·lectius, de grup, d’amics 
i de poble. 
Moltes felicitats a tots els pro-
tagonistes que han fet possible 
aquesta realitat: Els Pastorets 
de Capellades.  
Com diem en acabar l’obra: 
El món és rodó, el món és 
gran, el món és de tots  quan 
arriba Nadal. 
Per a tots i totes, l’aplaudiment 
més gran. 

Pep Vallès i Sanmartí     

Vivències dels Pastorets de Capellades



CULTURA  |  45Divendres, 26 de gener de 2018

Està clar que hi ha títols 
que no necessiten pre-
sentació però que les 

seves representacions tenen 
èxit assegurat. L’opera Rigo-
letto del compositor italià 
Giuseppe Verdi amb llibret 
de Francesco Maria Piave, 
n’és un clar exemple i aquest 
és el títol del que vam poder 
gaudir el passat dimarts a 
l’Ateneu Cinema d’Igualada, 
amb un èxit de públic total. 
L’argument també és cone-
gut, però no per això, perd 
l’encant amb el temps. La 
història del bufó, geperut i 
desgraciat, que per subsistir 
ha de servir al viciós Duc de 
Màntua, aconseguint-li totes 
les dones del país, amb in-
dependència si són casades 
o solteres, no passa mai de 
moda. Va ser un èxit el dia 
de la seva estrena a Venècia i 
continua sent una de les òpe-
res més representades en la 
actualitat. 
Però l’argument, basat en la 
novel·la de Victor Hugo Le 
roi s’amuse, va molt més en-
llà. Rigoletto té un secret, la 
cosa més valuosa i pura que 
es pot imaginar -la seva filla 
Gilda- a la que té tancada a 
casa per protegir-la del per-
vers Duc. Ell, disfressat d’hu-
mil estudiant aconsegueix 
seduir la jove que, amb en-
ganys i malentesos, acaba al 

llit ducal. Quan el bufó Rigo-
letto s’adona del què ha suc-
ceït, es creu sota els efectes 
d’una maledicció i decideix 
contractar un assassí -Spa-
rafucille- per acabar amb la 
vida del malvat Duc. L’assassí 
i la seva germana Maddale-
na es preparen per la malife-
ta, però l’amor romàntic de 
Gilda pel Duc, fa que sigui 
ella -disfressada de noi- qui 
pren el lloc de víctima amb 
la comprensible desespera-
ció de Rigoletto. 
Aquesta adaptació, va causar 
a l’època (1855 ) innombra-
bles maldecaps a Verdi i Pi-
ave, amb la estricta censura 
austríaca, que controlava 
qualsevol espectacle que s’es-
trenava dins el seu territori 
del que formava part el nord 
d’Itàlia. El fet de presentar 
un noble viciós i depravat no 
agradava als governants de 
l’època, que pensaven que un 
rei que s’encapritxés d’una fi-
lla no era una vergonya, sinó 
que era un honor. 
En aquesta reposició del 
muntatge  que David Mcvi-
car va presentar al 2001, tot 
aquest conflicte queda re-
flectit. Una orgia explícita al 
Palau Ducal, l’austeritat de la 
casa de Rigoletto, la sordi-
desa de la Taverna del assassí 
Sparafucille, amb una esce-
nografia pseudoindustrial 

(Michael Vale), que contras-
ta amb un vestuari d’època 
(Tanya Mccallin) ambienten 
l’argument fent-lo volguda-
ment dramàtic. 
L’orquestra, sota la direc-
ció d’un dels directors més 
coneguts del moment, Sir 
Antonio Pappano, va sonar 
brillant i contundent en con-
junt, en especial en els mo-
ments de més intensitat ar-
gumental. 
En el paper de Rigoletto, van 
sentir el baríton grec Dimitri 
Platanias, en substitució del 
malaurat Dmitri Hvorosto-
vky que va morir el desembre 
passat. Platanias, que posse-
eix una presència imponent, 
bella veu, emoció desbor-
dant va fer una interpretació 
memorable, especialment en 
l’ària mes coneguda del per-
sonatge Cortigiani, vil razza 
dannata.
Gilda, va ser la soprano an-
glesa Lucy Crowe de veu 
particular, però amb agilitats 
acurades i intencions escèni-
ques molt adequades al per-
sonatge. Aquesta lleugeresa 
de la noia en contrast amb 
la imponent veu del pare, va 
crear moments màgics en els 
duos, amb especial intensitat 
en el final entre la filla ago-
nitzant i el pare desesperat. 
El menys reeixit de l’elenc va 
ser potser, el Duc de Màntua 

del tenor nord-americà Mic-
hael Fabiano que, encara que 
té una bella veu i una gran 
presència, no va aconseguir 
transmetre la ironia, la se-
ducció i el domini físic que 
se li suposaria a un personat-
ge d’aquesta categoria, enca-
ra que en l’arietta La Donna 
è mobile va obtenir un sonor 
aplaudiment.
Les veus del baix Andrea 
Mastroni com a Sparafucille, 
i Nadia Krasteva com la seva 
germana Maddalena, van 
donar caràcter i dramatis-
me a un final fosc i contun-
dent. La resta de personatges 
Borsa (Lui Gomes), Marullo 
(Dominic Sedgwick), Mon-
terone (James Rutherford), 
Giovanna (Kathleen Wilkin-
son) i especialment el Cepra-
no del sudafricà Simon Shi-
bambu van complementar 
amb nivell la història. Així 
com el Cor, que amb compli-
cats moviments escènics, va 
ajudar a situar els personat-
ges principals. 
Aquestes retransmissions en 
cinema de les grans producci-
ons  permeten un apropament 
dels cantants al públic inusual 
en l’òpera. El primers plans i 
els enfocaments de detall, fan 
que l’emoció dels actors arri-
bi amb molta més intensitat a 
l’espectador del cinema que al 
del propi teatre.  

Rigoletto

ÒPERA I DANSA A L’ATENEU, per Claudina Vallès

Dissabte passat es va cele-
brar el sopar i entrega de 
premis del 41è Concurs de 
teatre de la vila de Piera. 
Després de molts anys col-
laborant amb la comissió 
organitzadora com a cro-
nista del diari “La Veu de 
l’Anoia”,  publicant setmana 
a setmana totes les cròni-
ques de teatre  i assistint a 
la festa d’entrega de premis, 
podia fer i publicar el re-
sultat del jurat qualificador 
perquè tots el lectors del 
diari restessin assabentats 
d’aquesta informació. 
Però aquest any no ha es-
tat així. Tot i que setmana 
a setmana han sortit publi-
cades les cròniques al diari, 
no serà possible poder do-
nar la informació del resul-
tat dels premis d’enguany 
perquè la comissió orga-
nitzadora no m’ha convi-
dat. Per tant, amics lectors 
em sap greu dir-vos que 
aquest any el diari “La Veu 
de l’Anoia” no pot disposar 
d’aquesta informació.
Espero que en el proper 
Concurs tinguem més sort 
i es pugui donar tota la in-
formació al respecte, i jo 
crec que és com hauria de 
ser. 

Carles Muntaner

Reflexions sobre 
el Concurs de 
Teatre de Piera

MÚSICA / LA VEU 

Començar una nova 
temporada ens fa 
sempre una particu-

lar il·lusió. No té res a veure 
que faci més de dues dècades 
que oferim una programació 
estable de concerts a l’Ateneu 
Igualadí, cada temporada és 
l’inici d’un viatge que portarà 
sons nous, veus noves, histò-
ries fetes música. Aquest anar 
descobrint acompanyats sem-
pre d’un públic entregat, cada 
cop més nombrós, fa que tots 
ens lliurem a una deliciosa 
aventura els primers diven-
dres de cada mes, a les 11 de la 
nit al Teatre Municipal l’Ate-
neu.
L’estrena del primer EP de 
Milton Salazar ‘Yellow Hope’ 

acompanyat de la seva banda 
encetarà la temporada de Mú-
siques el divendres 2 de febrer. 
Març ens portarà a  Miquel 
Abras que acompanyat al saxo 
del gran Jordi Paulí presentarà 
‘La vida en un sospir’, el seu 
sisè treball discogràfic. 
La proposta del mes d’abril 
serà el debut de CARLA, pro-
jecte integrat per Carla i Toni 
Serrat amb ‘Night Thoughts’, 
disc d’aura nocturna i paisat-
ges electrònics. 
El cantautor català resident 
a Madrid Dani Flaco de gira 
amb el nou disc ‘Verbenas y 
fiestas menores’ serà a Mú-
siques per tancar la primera 
part de la temporada. 
Cada inici  porta noves col·la-
boracions i enguany tenim la 
sort d’ampliar l’equip, que ja 

és molt nombrós, amb l’enti-
tat Òmnium Cultural.  Des de 
l’Ateneu Igualadí i particular-
ment des de la coordinació de 
Músiques de butxaca agraïm 
de cor a tots els patrocinadors 
i col·laboradors de Músiques 
de butxaca per la seva sensibi-

litat i compromís amb la cul-
tura. 
Tot el que té a veure amb la 
nova programació, informa-
ció dels grups, preu, descomp-
tes i abonaments especials està 
disponible  a la web
www.musiquesdebutxaca.cat i 

Músiques de butxaca compta amb la incorporació d’Òmnium 
Cultural com a patrocinador del cicle

per estar sempre al cas de tot 
el que passa i passarà ens po-
deu seguir a les xarxes a través 
de la pàgina de Facebook Mú-
siques de butxaca, a Twitter 
@MusiquesButxaca i a partir 
d’ara també a Instagram mu-
siquesdebutxaca



El “Madriles”

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Ventura Hontoria Yagüe, era 
burgalès, però, popularment, 
era més conegut  per “Madri-

les”. Ell fou, durant molts anys l’encar-
regat del material dels jugadors del 
C.F. Igualada.
Ell tenia cura de les samarretes i res-
ta de vestuari de l’equip. Cuidava de 
les botes, tacs, mitges, pantalons amb 
esperit de servei i d’amor al club de 
la seva ciutat adoptiva, amb el millor 
interès i desinterès a la vegada.
Tenia els seus ajudants, però ell era 
el responsable que tot el vestuari i les 
pilotes estiguessin en les millors con-

dicions a l’hora de fer servir aquests 
elements, tan necessaris per a un bon 
equipament. Eren feines que semblen 
no tenir importància, però que algú 
les ha de fer i el “Madriles” les feia 
amb dedicació i total operativa.
Aquesta dedicació però potser li ve-
nia ja del seu ofici de “remendón”, que 
desenvolupava en un establiment al 
carrer d’Òdena, on reparava calçats.
Hontoria ocupava el seu lloc en el 
club, quan aquest quedà, per segona 
vegada en la seva història, Campió de 
Catalunya, en la temporada 1960-61 i 
retornà a la Tercera Divisió. 
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LLIBRES / LA VEU 

Els lectors i lectores de 
la Biblioteca Central 
d’Igualada es decanten 

per les novel·les policíaques 
i de misteri, el que es coneix 
com novel·la negra, i també 
per històries familiars con-
temporànies, en què les relaci-
ons i els sentiments tenen un 
pes important. 
«La senyora Stendhal» de Ra-
fel Nadal; «Allò que va passar 
a Cardós» de Ramon Solsona; 
«Desig de xocolata» de Care 
Santos, i «Mariona» de Pilar 
Rahola són alguns dels llibres 
més deixats el 2017, amb una 
quarantena de préstecs acu-
mulats.
També se situen en els primers 
llocs del rànquing una altra 
autora catalana molt estimada 
pels lectors de la Biblioteca, la 
Sílvia Soler, amb «L’estiu que 
comença» i «Un any i mig». A 
cavall entre la història familiar 
i la intriga hi trobem un dels 
llibres més prestats de l’any 
passat, «El llibre dels Baltimo-
re», de Joël Dicker. Es tracta 
d’un autor que es va donar a 
conèixer amb «La veritat so-
bre el cas Harry Quebert», que 
també és una de les novel·les 
més prestades.
I pel que fa a novel·la negra 
pròpiament dita, destaquen 

dos noms femenins amb 
moltes similituds: la trilogia 
d «El Guardián invisible» de 
Dolores Redondo, i «Puerto 
escondido», de Maria Oruña. 
Dues històries d’intriga am-
bientades a Navarra i Cantà-
bria respectivament amb un 
cert component fantàstic que 
els ha reportat adeptes arreu. 
També dins el gènere negre es 
continuen demanant molt en 
préstec «La noia del tren» de 
Paula Hawkins, i «La vídua», 
de Fiona Barton. Un altre dels 
llibres que va arribar gairebé 
a la quarantena de préstecs 
el 2017 va ser la saga eròtica 
de «Calendar girl», d’Audrey 
Carlan, formada per quatre 
volums.
Pel que fa als lectors més joves 
triomfa la sèrie de «Wonder» 
de R.J Palacio; la novel·la fan-
tàstica «Un monstre em ve a 
veure», de Patrick Ness , i les 
esbojarrades històries del «Di-
ari d’en Greg», de Jeff Kinney.

Les històries familiars 
i la novel·la negra, les 
lectures preferides dels 
usuaris de la Biblioteca TEATRE / LA VEU 

Aquest dissabte 27 de 
gener a les 21h del 
vespre, La Casa del 

Teatre Nu acull la representa-
ció de Dolça Sodoma meva, un 
monòleg teatral del dramaturg 
i escriptor Laurent Gaudé, in-
terpretat per l’actriu Enka 
Alonso.
L’obra ens parla de Sodoma, 
la ciutat que va ser destruïda 
per la immoralitat sexual dels 
seus habitants, i per ser anti-
natural i contrària a la llei de 
Déu. Quan ens parlen de So-
doma ens la descriuen com la 
ciutat del pecat, un lloc on hi 
vivien les dones més boniques 
i sensuals del món. Segons la 
llegenda, el comportament 

dels habitants de les ciutats de 
Sodoma i Gomorra era peca-
minós, de llibertinatge, viola-
cions, assassinats i luxúria.
Al monòleg de Laurent Gaudé 
una estàtua de sal amaga sota 
seu a l’última noia de Sodoma. 
Va ser enterrada viva. No s’ha 
mogut durant segles. La sal 
està enganxada a la seva pell, 
dins les seves venes. L’aire és 
immòbil, espès, feixuc. L’ai-
gua de la pluja fa que mica en 
mica s’entrevegi el seu rostre a 
través de la sal que la cobreix. 
La pluja lentament desfà la 
sal i la fa reviure. Comença 
a moure’s de manera sinuo-
sa, sensual. Respira. De cop 
comença a parlar, recorda de 
la seva estimada ciutat natal: 
Sodoma, una ciutat saqueja-

da i destruïda, amagada sota 
muntanyes de sal per l’odi dels 
homes, i marcada per sempre 
el segell de la infàmia. Durant 
tot aquest temps ha esperat el 
moment de venjança : retor-
nar per seduir, si més no, amb 
molta més força.
Dolça Sodoma meva es va es-
trenar a Maó l’any 2016, i ha fet 
una llarga gira per les illes i el 
Principat. Ara es pot veure a la 
programació que la companyia 
anoienca Teatre Nu impul-
sa dins el seu espai de treball. 
Les entrades es poden reservar 
per telèfon (677519625) o per 
correu electrònic (teatrenu@
teatrenu.com).
Al final de la funció es durà a 
terme un col·loqui amb l’artis-
ta. Hi haurà servei de bar.

“Dolça Sodoma meva”, dissabte a la 
Casa del Teatre Nu

CULTURA / LA VEU 

Guillem Martí, professor des 
de fa molts anys de l’Escola 
de Música d’Igualada en les 
assignatures de piano i d’His-
tòria de la Música, portà a 
AUGA les grans composici-
ons simfòniques dels grans 
músics dels segles XIX i XX 
que fan de coixí musical, i en 
molts casos també reforcen la 
trama, en les grans pel·lícules 

del cinema del nostre record. 
Grans orquestres que potser 
passen desapercebudes dar-
rera els rostres conegudíssims 
d’actors o de dibuixos animats 
reconeguts arreu del món per 
totes les generacions.
I el proper dilluns un repàs a 
la història mil·lenària d’Igua-
lada amb atenció preferent 
al principi i al final del segle 
passat gràcies al treball de 
Marcial Clotet

La música simfònica amagada darrere 
la pantalla, a l’AUGA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Instagram, altrament, FineArt a la xarxa
Una imperdible exposició a  Llegim...? llibreria

G airebé a les portes del nou FineArt 2018, 
l’espai d’exposicions de Llegim...? llibreria 
presenta una fantàstica mostra de les foto-

grafies premiades en el concurs Instagram, a propò-
sit del reclam FineArt  a la Xarxa.
Això és, d’ençà la clausura del FineArt 2017 i fins al 
gener d’enguany s’ha anat celebrant  mensualment 
un Concurs de Fotografia “FineArt”, dins de l’àm-
bit de l’aplicació per a mòbils Instagram; un domini 
on tots/es els/es “instagramers” i altres amateurs de 
l’univers de la fotografia hi han anat penjant la seva 
fotografia. D’aquesta exitosa convocatòria se n’ha 
obtingut una participació de  2.200 fotografies de te-
màtica lliure; de les quals –d’entre totes les imatges 
rebudes mes rere mes- se n’ha escollit la millor, se-
gons el criteri d’un Jurat format per quatre persones.
En aquesta exposició, tal i com s’insinua amb aquest 
document, les fotos premiades palesen l’indiscutible 
valor artístic i temàtic de cada imatge.
Premiats, per ordre de mesos: Pau Corcelles, Gui-
llem Sala, Lluís Costa, David López, Clàudia Sauret,  
Sandra Gallardo, Laia Valls i Oriol Mata.
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MÚSICA /ANTONI RIBERA 

El passat diumenge dia 
14 de gener la coral va 
solemnitzar l’ofici que 

es va celebrar a la parròquia de 
Vilanova del Camí en motiu 
de la Festa major d’hivern, Fira 
del Camí Ral i festivitat de Sant 
Hilari, patró de la vila. L’euca-
ristia va ser celebrada per Mn 
Xavier Machacon, rector de la 
parròquia. A la cloenda la Sc-
hola va cantar els goigs en ho-
nor del Sant amb lletra d’An-
toni Dalmau i Jover i música 
de Mn. Narcís Riba i Codina, 
composats l’any 1997 i estre-
nats per la coral el 12 de gener 

del mateix any. A continuació 
es va interpretar un breu con-
cert d’obres nadalenques.
També el passat dimecres dia 
17 de gener, festivitat de Sant 
Antoni Abat, patró de Gremi 
de Traginers en el seu 196è 
aniversari, la coral va cantar la 
solemne eucaristia celebrada a 
la basílica de Santa Maria que 
va ser presidida per Mn. F. Xa-
vier Bisbal. En aquesta ocasió 
la coral va interpretar entre 
altres, obres d’Oreste Ravane-
llo, Valentí Miserachs, Rimsky 
Korsakov i F. Mendelssohn en 
el seu Veni Domine. Al final es 
va cantar els goigs composats 
per Joan Just i estrenats també 

per la Schola Cantorum l’any 
1946. Acte seguit, l’organista 
Josep Xaubet va tocar, com és 
tradició, la melodia popular La 
Patera, fent ús d’una vibrant 
harmonització. La direcció de 
la coral va anar a càrrec d’Oriol 
Plans.
Per al proper dia 2 de febrer, 
divendres, festivitat de la Can-
delera, la coral cantarà una so-
lemne eucaristia a la parròquia 
de la Pobla de Claramunt amb 
motiu de la seva Festa major. 
També es finalitzarà amb els 
cant dels goigs en alabança a la 
Mare de Déu de la Llet, patro-
na de la parròquia, i a continu-
ació s’oferirà un breu concert.

La Schola Cantorum va actuar a 
Vilanova del Camí i, per Sant Antoni 
Abat, a Igualada

MÚSICA / LA VEU 

Ahir dijous 25 de ge-
ner el grup de música 
igualadí JoKB va pre-

sentar una nova cançó acom-
panyada pel seu videoclip, El 
Nostre Amagatall. Els iguala-
dins han enregistrat aquesta 
cançó en col·laboració amb les 
AMPA’s de les escoles públi-
ques igualadines, i la veu dels 
cantaires de les corals Gatzara 
i Verdums. La cançó ja es pot 
trobar al seu canal de YouTu-
be, a les xarxes socials, o al 
web de la banda.
El tema reivindica la impor-
tància de l’escola pública i 
dels nens i nenes com a part 
imprescindible de la societat. 

“Volíem transmetre el què 
significa per a nosaltres l’es-
cola, però des de l’òptica dels 
infants”, expliquen els iguala-
dins. També remarquen que 
el procés de creació amb els 
infants era desconegut per 
ells: “l’experiència d’estar en 
contacte amb més de 40 nens 
i nenes i ensenyar-los la cançó 
ha estat un dels moments més 
bonics”.
La cançó es transformarà en 
la banda sonora del Carnes-
toltes d’Igualada d’enguany, ja 
que des de les AMPAs de les 
escoles públiques s’organitza-
rà una comparsa amb el grup 
com a convidat especial i la 
cançó com a pal de paller. Les 
associacions de mares i pares 
dels centres que hi participa-
ran són: Dolors Martí, Ramon 
Castelltort, Gabriel Castellà, 
Emili Vallès i Garcia Fossas.
El material ha estat enregistrat 
a l’Escola de Música d’Iguala-
da pels mateixos membres 
de la banda, i també han 
comptat amb Ronald Ro-
sario com a tècnic de so i 
mesclador. Mario Patiño de 
l’Atlàntidas Studio n’ha pro-
curat la masterització. El vi-
deoclip també ha estat pro-
duït i dirigit pels mateixos 
integrants de JoKB, així com 
la postproducció d’aquest.

JoKB presenta ‘El Nostre 
Amagatall’ un tema amb 
la veu de 40 infants



Darrera representació d’enguany dels Pas-
torets de josep M. Folch i Torres
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

FIRA DELS TORRONS
Òdena 

Mercat dels torrons, Mercat del pagès, 
Mercat de dolços i llaminadures, Trobada 
de vehicles antics, Demostració de l’ADF 
d’Òdena. 14è Aplec de la Sardana amb les 
Cobles Sant Jordi i La Llobregat.
Diumenge a partir de les 9 del matí als 
carrers del centre.

VISITA GUIADA
Òdena 

Visita guiada al Castell d’Òdena on recor-
rerem el conjunt castral d’Òdena, un dels 
castells més rellevants de la Conca d’Òde-
na i documentat ja a mitjans del segle X,.
Diumenge a les 12 del migdia al Castell 
d’Òdena.

DILLUNS 29 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Conferència a càrrec de Marsal Clotet amb 
el títol: “Igualada, un temps d’una ciutat: 
L’Igualada de fa vint-i-cinc anys”.. Organit-
za AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA
Piera 

Actuacions musicals a càrrec dels alumnes 
i alumnes adults d’instrument de l’Aula 
Municipal de Música.
Dilluns a les 7 de la tarda i a 2/4 de 9 del 
vespre a l’auditori Ca la Mestra.

DIMARTS 30 

ENGLISH BOOK CLUB
Igualada 

“Eat, pray, love”
Trobada de persones amb un nivell mig 
d’anglès, que han llegit el mateix llibre i 

que el comenten en aquesta llengua. 
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DEBAT A BAT
Piera 

“Després del després” Basat en l’estil dolç 
i trist, fràgil i gentil de l’autor i il·lustrador 
Jimmy Liao, els joves reflexionaran sobre 
els principis i l’existència dels finals. 
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

LLIBRES
Capellades 

Nou laboratori de lectura sobre “Mons-
tres”. 
Dimarts a les 6 de la tarda a la sala d’ac-
tes de la Biblioteca El Safareig.

DIMECRES 31

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

Els participants comentaran el llibre “El 
escultor”, d’Scott McCloud, tant el contin-
gut textual com les il·lustracions. .
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

DIJOUS 1 

XERRADA
Igualada 

“Com ens autoenganyem i com ens enga-
nyen”. Una xerrada sobre la manipulació 
psicològica a càrrec de Jose Fernández, 
psicòleg especialista en Psicoteràpia i ex-
pert en abús psicològic.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PARLEM I FEM
Igualada 

“La teràpia del massatge”. Massatge Yuki, 
una teràpia japonesa que es basa en la 
transmissió d’energia vital d’una persona 
a l’altra.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala LAB 
de l’Ateneu.

DIVENDRES 26  

TALLER BIBLIOLAB
Igualada 

“Audiovisuals i narratives”. Un recorregut 
pel procés de creació d’un audiovisual, des 
de l’origen i la pluja d’idees, fins la gravació 
i el muntatge. Treballarem la generació de 
preguntes, la creació de personatges, els 
storyboards, la gravació i l’edició.  
Divendres  a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

TEATRE
Igualada 

“Fairfly”. Quatre amics intenten organit-
zar-se després que l’empresa d’alimentació 
infantil on treballen els comuniqui l’ober-
tura d’un ERO.  
Divendres  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

JAM SESSION
Igualada 

Toques un instrument? Cantes? T’agrada 
escoltar música en directe? Gaudeix de 
moments musicals acompanyat de la teva 
banda o grup d’amics !.  
Divendres  a 2/4 d’11 de la nit a Akord’s 
Igualada.

POESIA
Capellades 

Trobada poètica “Poesia al cafè” amb Joan 
Seus.  
Divendres  a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

DISSABTE 27 

TEATRE
Igualada 

“Fairfly”. Quatre amics intenten organit-
zar-se després que l’empresa d’alimentació 
infantil on treballen els comuniqui l’ober-
tura d’un ERO.  
Dissabte  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Capellades 

Flamenco “Barcelona al compàs”. amb 
Dama Perez a la guitarra, Miguel Fernan-
dez, cante, Xus Tobalo, percussió, Agustin 
Batista, piano i Juan Mateoi Gloria Palos, 
baile.  
Dissabte  a les 7 de la tarda a la sala Pa-
per de Música.

TEATRE
Sant Martí de Tous 

“Dolça Sodoma Meva” de Laurent Gaudé. 
L’actriu Enka Alonso dóna vida al mite de 
l’estàtua de sal de Sodoma en un espectacle 
contemporani que ofereix una relectura 
que fa miques la història oficial.  
Dissabte  a les 9 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu.

TEATRE
Calaf 

“Puig i Cadafalch, un corquis”, sota la di-
recció de Marc Rosich amb l’actor Sergi 
Mateu.  
Dissabte  a les 11 de la nit a la Unió Calafina.

DIUMENGE 28  

TEATRE
Igualada 

“Fairfly”. Quatre amics intenten organit-
zar-se després que l’empresa d’alimentació 
infantil on treballen els comuniqui l’ober-
tura d’un ERO.  
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

TEATRE
Igualada 

“Rudo” de Cia. Manolo Alcántara. Un 
home rude crea torres i figures amb caixes 
pesades de fusta. La fragilitat de les cons-
truccions, sobre les quals s’aixeca per fer 
precaris equilibris, són fruit del desig i la 
il·lusió.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

PASTORETS
Calaf 
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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

LA VOLTA AL MON EL 
VUITANTA CÒMICS
De Corea del Nord a Mèxic, 
d’Ucraïna a Canadà. Un recorre-
gut pels cinc continents a través 
de la mirada de guionistes i dibui-
xants de tot el món i acompanyats 
pel personatge literari més viatger 

dels còmics, en Tintín.
Del 14 de desembre al 31 de gener a 
la sala d’exposicions de la Bibliote-
ca Central.

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 as-
sossec 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 IAPMA

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.

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

EXPOSICIONS





PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Quantitativament és més o menys rodona perquè vitalment és més o 
menys al mig (més aviat menys, per això) / 2. Si s’acosten a l’església és per les fotos. No és cor-
recte, eh, Ronie? / 3. Mica de mica. No és que no vulgui noies, és que no s’hi vol casar. No gaire 
fresc / 4. Tenen l’hàbit de marejar la Neus. Si resulta encantador és per la vareta / 5. Avortament 
en llenguatge vaticà. A l’interior del piset / 6. Als extrems del llegany. L’Antoni Puigverd en va 
fer un curset per escrit. Líder en servei / 7. Embotí en telefònic espai. Procedeixi amb no sé 
quin coi d’expedient / 8. Hora de dir d’aquesta aigua no en beuré. No neixen damunt dels gens 
ans de l’àpex / 9. Aula per a gent amb estil. No està bé, decapitar el pesat / 10. Panís manipulat 
per fer-ne cartes. Vagi a prendre el te a cal pacient / 11. Fa remor. Avisant l’amo que corre un 
conill. Al cul dels vehicles anglesos / 12. No el deixen entrar a l’obra. Llaminadura a la crema / 
13. Barata a la manera culta. Dipositari natural dels cops.

VERTICALS: 1. Disfressem sense ànim carnavalesc. Unitat de superfície atòmica ascendent / 
2. El mig de la meitat. Vas aprimant el jonc a mesura que s’enfila. El franc / 3. Pre-romà establert 
a Galícia. No són camises de força, però en cal molta per dur-ne / 4. Quina una, fa un licor com 
de resina! Trobada a toc de tamborí / 5. Centre històric de Prússia. Hi cap tota mena de fruita, 
però una carabassa no. Al capdavall / 6. I al capdamunt. Dels minerals amb aspecte de pell de 
serp. Partit de Cap al Naufragi / 7. No té traça ni per fer una maionesa. Que va amunt i avall 
sense rumb, sobretot amunt / 8. Fa tants anys que hi és que es pot permetre de dictar. Marca 
registrada de crucifixos / 9. Mala mare, per inculta i estèril. Sembla una heroïcitat, una deglució 
com aquesta / 10. Diguem-ho, que farem content en Raimon. El bisbe en treu material per al 
museu. Allà on es trenquen els carrers / 11. Peix vagament afanós. Moviments encaminats a 
produir sorra / 12. Semblaria que no se’l pugui suportar, però en realitat tothom el vol tastar.

 

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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Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

PORTADA     POLÍTICA     SOCIETAT    CULTURA     ESPORT     EMPRESA I ECONOMIA     CUIDA’T     ESCOLES     SORTIM

per estar sempre informat!

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
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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


