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La Generalitat ultima el trasllat de
l’oficina del SOC (Inem) a Igualada
L’edifici Ciclope, al Passeig Verdaguer, El servei va passar d’Igualada a
el millor situat per acollir l’oficina
Vilanova del Camí fa 28 anys
Pàgina 8

L’exregidor
igualadí Robert
Hernando,
acusat d’intent
d’homicidi
Pàgina 14

Diumenge,
Festa de la
Caldera a
Montmaneu
Pàgines 29 i 36

L’edifici de l’antiga fàbrica tèxtil Ciclope, més que possible seu de l’oficina del SOC Anoia en els propers mesos.

Els usuaris de La
Hispano, insatisfets
La Generalitat i l’Autoritat
del Transport Metropolità
han publicat l’auditoria que
es va realitzar a l’empresa
Monbus-Hispano Igualadina, de la qual s’extreuen
dades menys dures de les
què, teòricament, s’esperaven, a tenor de polèmica

Av. Barcelona, 121
Tel 93 804 02 00

recorrent que es genera a
l’entorn del servei que ofereix aquesta empresa.
Els autors han detectat errors importants, alguns
preocupants com inspeccions tècniques desfavorables i el nivell d’insatisfacció és molt elevat. Pàgina 15

Un autocar de La Hispano, cremat al Bruc, fa pocs mesos.

Demà, Rua
de Carnaval a
Igualada amb
2.000 persones
Pàgines 10 i 12

C/ Alemanya, 32
Tel 93 801 77 17
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GABRIEL RUFIAN

L’EDITORIAL

@gabrielrufian

Monbus

L

a Generalitat de Catalunya i l’Autoritat Metropolitana del Transport han donat a conèixer aquesta setmana una auditoria que, segons es va explicar abans, havia d’esdevenir
una eina clau per a prendre la decisió respecte la
concessió del servei a l’empresa Monbus-Hispano
Igualadina del trajecte Igualada-Barcelona.
Les dades concloents de
l’esmentada auditoria no
deixen lloc a cap dubte respecte la necessitat,
evident, que l’empresa
posi fil a l’agulla en la
millora del servei. Fa
molt temps que existeix
un “soroll” constant respecte el paper que aquesta empresa, d’origen
igualadí però avui sense
cap resta del seu passat,
de capital gallec en la seva totalitat, està oferint respecte als seus clients.
No és de rebut la supressió de gran part del seu servei entre Igualada i Capellades, o les contínues queixes respecte la línia entre la capital de l’Anoia i Barcelona, utilitzada per la majoria d’igualadins davant
l’escassa competivitat que ofereix Ferrocarrils de la

Gegant

Generalitat en qüestió d’horaris del trajecte. I estem
parlant de només dos exemples. L’auditoria és clara
i rotundament manifesta. Monbus ha de treballar, i
molt, per a guanyar-se la confiança dels seus usuaris, des de la simple informació correcte dels seus
horaris a les parades, fins a que el 100% dels seus
vehicles passin satisfactòriament la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV),
quelcom que, avui,
genera molts dubtes, a
tenor dels resultats de
l’auditoria.
Lluny queden els dies
que La Hispano Igualadina era una companyia del tot de casa, en
la qual l’interlocutor
era pròxim i els problemes, que també
existien, tenien més
possibilitats de resoldre’s. Les coses fa temps que van
canviar, però els problemes que es troben els usuaris
continuen, en la seva majoria, esdevenint els mateixos. Va essent l’hora d’acabar definitivament amb
un malson que fa temps que dura. O Monbus corregeix i ofereix un servei digne del que ens mereixem,
o caldrà trobar, sense excuses, una alternativa.

Va essent l’hora d’acabar
definitivament amb un malson
que fa temps que dura. O
Monbus corregeix, o caldrà
trobar una alternativa.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Mariano Rajoy, president del Govern, referint-se a Carles Puigdemont va dir “la política i el dret
responen en part al sentit comú. Un
senyor fugat de la justícia, que ha
pretès unilateralment liquidar la sobirania nacional i la unitat nacional,
evidentment no pot ser president de
res.”
Claude Ferrer, el batlle de Prats de
Molló, molest per les actuacions de
la Guardia Civil en al Coll d’Ares
va dir “no es pot acceptar que ciutadans francesos, sense sortir del
territori francès, siguin registrats
per policies espanyols i sospitosos
d’amagar Carles Puigdemont al
maleter del cotxe.”

Diego Pérez de los Cobos, coronel
de la Guardia Civil, ha declarat com
a testimoni al Tribunal Suprem per
donar la seva versió de l’operatiu
policial de Guàrdia Civil, Policia
Nacional i Mossos d’Esquadra del
referèndum de l’1 d’octubre, dient
“vaig traslladar al conseller d’Interior, Joaquim Forn, que el compliment de la llei estava per sobre de la
convivència ciutadana.”
Rafael Català, ministre de Justícia,
va anticipar una vegada més el que
faran els jutges dient “els diputats
empresonats i els fugats a Brussel·
les seran inhabilitats tan bon punt
es dicti l’acte de processament segons diu la llei d’Enjudiciament.”
Ben Emmerson, reconegut advocat londinenc expert en temes de
dret internacional i humanitari,
que s’ha guanyat el prestigi en diversos casos a l’Aràbia Saudita, la
Xina i a Europa, ha dit “Espanya
ha minat els drets fonamentals” en
assumir la coordinació del l’equip
legal per “aconseguir l’alliberament
immediat d’Oriol Junqueras, Jordi
Cuixart i Jordi Sánchez.”

Pablo Llarena, magistrat del Tribunal Suprem, en denegar la llibertat a Joaquim Forn, conseller a la
presó d’Estremera, va escriure “La
seva ideologia coexisteix més amb
un context polític en el qual no hi
ha certesa que hagi desaparegut la
intenció d’aconseguir la independència de Catalunya, i hi ha encara
sectors que defensen explícitament
que s’ha d’aconseguir de manera immediata i perseverant en el mecanisme de secessió contrari a les normes
penals que aquí es jutja”
Rafael Catalá, ministre de Justícia,
ha animat a Inés Arrimadas, líder de
Ciutadans a Catalunya, a intentar la
investidura, atès que la seva formació va ser la més votada el 21D i “té
legitimitat democràtica per fer-ho.
Seria una fórmula per intentar que
Catalunya surti dels llimbs en què
ha quedat després que s’ajornés el
ple que havia de sotmetre a debat la
investidura de Carles Puigdemont.
Seran els lletrats del Parlament els
que indiquin en el seu informe si
ja ha començat a córrer el termini
per convocar eleccions. Els catalans
necessiten un govern que afronti les
qüestions del dia a dia.”
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També ens trobaràs a :

Una rotonda, 600 km al darrere. “Un cop
d’Estat mai surt gratis”, escrit amb pressa
a l’asfalt. Vermell i groc al senyal. Vermell
i groc al voral. Tres hores de terra i res al
voltant. Filferro, garita, torre i ciment en
un turó. De lluny sembla un aeroport sense avions. Ronny i Vievo, sempre 10-12-17.
Eva, Aranchy i Víctor, Mai Més. 6-09-2012,
Karabanchel se’n va. Pollo i Chulato, sou
la meva vida. Chicho, Antonio, Ramiro, es
queden. Camaroti i Chulo, tornarem, en
una paret vermella. Presó d’Estremera. La
setena presó de Madrid.
L’última vegada va ser quan van deixar sortir amb sis hores de retard perquè es fes de
nit i no semblés que hi havia tanta gent fora
esperant Mundó, Rull, Romeva i Turull.
Vestíbul amb 20 cartells prohibint mòbils.
Mares, pares, germans, nòvies, dones i fills,
fent cua. Sacs amb mantes i roba. DNI, foto
i empremta dactilar. Apàtica eficàcia del
funcionari.
Fa fred. Un fred que no s’acaba fins que te’n
vas. Mampares opaques amb gent a dins
mirant cambres sense gent. Control i escàner. Sense jaqueta, sense cinturó, sense
metall, sense bolígraf, sense paper. Funcionaris amb guants de plàstic revisant butxaques. Fileres de cadires de fusta. Ara sembla
un ambulatori. Gent mirant a terra, gent
mirant al pati, gent mirant al sostre. “Espanya no es trenca” escrit a la samarreta d’un
noi que no ens reconeix. Una passarel·la de
ferro oxidat i vidre. Un pati de graveta amb
tanca de filferro i concertines que brillen
tant que semblen noves. Si hi ha ocells, no
es veuen. Una altra sala i una altra porta.
Un passadís de cabines al davant.
Una veu per megafonia recita cognoms que
assigna a cabines. “Junqueras la 2”. Una silueta amb una parca de muntanya negra
riu i parla a la porta amb algú. Un metre
quadrat de metall envidriat amb tres cadires de plàstic. Som quatre. Fem torns per
acostar-nos al micro. La silueta es gira i és
Junqueras. 100 dies després costa reconèixer-lo. Commociona. Després de sis hores
de cotxe convencent-te que el dels ànims
i la bona cara has de ser tu, en un segon
t’adones que no ho seràs. Més prim, més
moreno, més fort. Somriu i no ho deixarà
de fer en 40 minuts.
Posem les nostres mans al vidre brut. Recordo les abraçades que ens vam fer. Política, esport, lectura, cartes i 20 “cuideu la
família”. La seva llum és tan intensa que deixes de veure la foscor que hi ha. Un gegant
que no hi cap en set presons. 100 dies sense
els seus fills i ni un retret per a res ni ningú.
Història viva.
Saps que s’acaba perquè deixes de sentir-lo.
Tallen. Mans al vidre brut. Petons i abraçades en l’aire. Sortim. Abans de les portes
ens girem i tanquem el puny alhora. Ulls
vermells. Ja res et sembla tan lleig.
Fa més fred a dins que a fora. Hi ha qui es
mereix tant que es mereix un país sencer.
Hi ha coses que voldria no haver escrit mai.
Que els derrotats d’avui vagin a Estremera i
tornin com els Aquil·les del demà.
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Trampes al solitari

JOSEP M. CARRERAS

La tribuna

3

T

ot just després de saber que el
jutge Llarena no havia atès la sol·
licitud de llibertat de Jordi Sànc·
hez, vaig ensopegar a la ràdio del
cotxe una tertúlia en la qual hi participava
la magistrada Marina Roca que –si no ho
vaig entendre malament- presidia el tribu·
nal que poques hores abans havia enviat a
la presó Fèlix Millet i Jordi Montull.
Davant les preguntes dels contertulians, que
comparaven els dos casos, va manifestar el
seu desacord amb l’empresonament dels
Jordis però va fer una aferrissada defensa
del sistema judicial. Segons ella, Espanya és
un estat de dret i la separació de poders és
total. Per demostrar-ho, va fer referència
al fet que en un estat de dret sempre es
pot recórrer a altres instàncies superiors
si un pres creu lesionats els seus drets. Va
recordar que el Tribunal Constitucional
algunes vegades havia rectificat sentènci·
es, fins i tot del Tribunal Suprem. I rebla·
va el clau dient que en última instància
es podia acudir al Tribunal de Drets Hu·
mans de la Unió Europea.
Aquest raonament em va semblar d’una
simplicitat fora mida. En el cas dels Jordis,
cada vegada s’alcen més veus –fa un parell
de dies s’hi ha afegit Amnistia Internacio·
nal- reclamant la seva posada en llibertat
per la inconsistència de les acusacions.
Mentrestant, però, mentre se segueixen els
tràmits, els detinguts continuen a la pre·
só i poden restar-hi mesos o potser anys.
La decisió de mantenir-los-hi l’ha presa
de manera unilateral un jutge no sotmès a
cap mena de control, que no s’ha significat

precisament per la seva imparcialitat i in·
dependència. Els textos de les seves resolu·
cions ens mostren unes motivacions que no
s’aguanten per enlloc; són polítiques, pures
entelèquies, més properes a la fantasia que
a la realitat. Només cal mirar en qualsevol
enciclopèdia o diccionari els termes “rebel·
lió” i “sedició” per adonar-nos que no qua·
dren de cap manera amb els delictes que
se’ls imputen. Semblen més fruit de l’odi o
del desig de venjança que no pas de la justí·
cia. A més, denegar la llibertat només per la
sospita de reincidència és ja la culminació
de la irracionalitat. Es condemna un delicte
bans de la seva comissió.
En un altre moment, la magistrada Roca co·
mentava que els informes de la policia na·
cional i de la guàrdia civil sobre els fets de
l’1-O tenien molt ben travada l’argumenta·
ció. Segons ells, es tractava d’una insurrec·
ció organitzada a la qual els cossos policials
havien de donar resposta. Són aquests els

informes que han arribat a mans dels jut·
ges. Més o menys va dir la magistrada: “Ja
cal que els advocats defensors treballin de
valent si volen fer front a uns informes molt
ben elaborats i que poden comportar penes
de presó o multes molt greus...”
Mentrestant, el lladres i defraudadors se·
gueixen campant-la en llibertat. Si això és
un estat de dret, que vingui algú i m’ho
expliqui. Més aviat sembla la llei de l’em·
but, amb dos pesos i dues mesures, segons
la influència que puguin tenir els acusats.
Hi ha la casta dels intocables i la dels pà·
ries, segons el bressol que et va veure néi·
xer. Queden molt lluny encara els ideals
de Llibertat, Igualtat i Fraternitat. Volen
imposar la injustícia mitjançant la por i
la violència i l’arbitrarietat en la interpre·
tació de les lleis. És per això que ningú
s’atreveix a dir net i clar que estem sota
una dictadura amb aparença de democrà·
cia? Ens fem trampes al solitari.

#L’enquesta de la setmana
Creus que la prohibició de vendre alcohol a
partir de les 23h evitarà el “botellon”?

Sí 18%

No 82%

Cada setmana tenim una enquesta
al Twitter PARTICIPA-HI!

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

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

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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del lector
ACLARIMENTS SOBRE
LA CONTRACTACIÓ
DEL MATENIMENT DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC
Govern municipal de la Pobla de
Claramunt
El grup municipal de Participa #volemunapoblamillor va fer arribar un
escrit als mitjans de comunicació
en què afirmava que hi havia “fets
irregulars” en la contractació del
manteniment de l’enllumenat públic
a l’empresa que té adjudicat el servei. Des de l’equip de govern volem
fer una sèrie d’aclariments respecte
aquest tema:
- És cert que en el punt cinquè del
contracte administratiu signat entre
l’empresa i l’Ajuntament el 20 de juny
de 2013 s’especifica que el contracte tindrà una “durada de 4 anys, no
prorrogable” i que, per tant, finalitzava el 20 de juny de 2017. Però també cal dir que en el plec de prescripcions tècniques per fer l’adjudicació,
aprovat per la Junta de Govern Local
del 23 d’octubre de 2012, en la pàgina número 10, es diu que “en cas
d’extinció del contracte, el contractista s’obliga a continuar la prestació
del servei fins a la nova adjudicació
(segons l’art. 235. a) ROAS en relació
amb la clàusula 1.6) PCAP, que contempla la pròrroga obligatòria per al
contractista. Veure també arts. 23 i
303 TRLCSP).
- És cert que, a petició de l’empresa,
el 2 de novembre de 2016, es va fer
un Decret d’Alcaldia en què s’aprovava “un contracte de transició del servei de manteniment d’enllumenat
públic essencial amb les mateixes
condicions indicades en el contracte promogut entre l’Ajuntament i

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

l’empresa (...) fins a la redacció d’un
nou plec de clàusules per al mateix
servei”. Aquest document, però, no
era necessari tenint en compte el
que s’ha explicat en l’anterior paràgraf sobre el plec de prescripcions
tècniques.
- Des dels Serveis Tècnics Municipals ja s’està treballant en la redacció
d’un nou plec de clàusules per fer la
nova adjudicació del servei de manteniment de l’enllumenat públic.
Des de l’equip de govern no amaguem res i actuem amb la màxima
transparència, com dicta la llei. La
nostra obligació és donar serveis
al poble i així ho fem i ho continuarem fent.

TRANSPARÈNCIA O IMMORALITAT?
Grups Municipals (Vilanova 365,
ERC i PdeCAT) – Vilanova del Camí
Les coses sempre es poden mirar des
de molts punts de vista. Es per això
que volem donar resposta a la continua demagògia de l’actual govern
sobre els sous del govern anterior.
La gran diferència en aquest sentit,
és que fins l’arribada de Trucharte,
Imma González, Cividanes i Palacios, els càrrecs polítics d’aquest Ajuntament sempre han cobrat en funció
de la seva dedicació. És a dir, de les
hores que es destinaven al contracte.
Mai s’ha intentat fer trampa ni aprofitar-se del sistema.
Actualment, els 9 regidors cobren
unes quantitats determinades en
funció d’unes dietes o assistències.
Això vol dir que Trucharte cobra per
les reunions a les quals assisteix, i
no per unes hores concretes de dedicació, - que d’altra banda, van ser

aprovades en el seu moment amb
l’abstenció d’Imma González -.
Amb el sou límit que s’ha establert,
Trucharte podria cobrar en un mes
1500 euros, - 500 per reunió -, per
tres reunions del Consell de Presidència, un òrgan no vinculant. Si,
com diu Trucharte, els membres del
govern dediquen més hores, això no
consta legalment en lloc i per tant,
estaria deixant de pagar impostos
i sense contribuir amb la Seguretat
Social. Us imagineu dir-li al vostre
cap, a la feina, que només us paguin
en dietes i assistències per així no
haver de contribuir a la Seguretat
Social?
Tot plegat per dir que s’estalvien
diners en sous. Potser sí que les xifres en aquest capítol del pressupost
antigament eren més elevades, però
la honestedat i la contribució al bé
comú, - ja que la Seguretat Social repercuteix en el conjunt de la població -, sempre havia estat per damunt
de tot, com a tot arreu. El veritable
estalvi d’un Ajuntament es mesura
amb el tancament comptable anual,
és a dir amb tots els números damunt
la taula.
D’altra banda, també caldria observar les quantitats que cobraven tots
aquests regidors a l’oposició, sense
fer cap feina, i el que cobren els regidors que hi són ara. Imma González
alguns mesos podia arribar a cobrar
700 euros com a membre de l’oposició. Ara hi ha regidors que cobren
90 euros cada dos mesos. També podríem observar algunes declaracions
dels membres del govern actual, en
les quals parlaven de “150 euros de
mitja al mes”, quan, tenint en compte que tenen un màxim de 6.600 - i
aquest 2017 s’ha arribat a aquestes
xifres -, la mitja seria d’uns 550.

Demanem, doncs, deixar de banda
la utilització partidista i demagògica que es pot fer en quan a la interpretació de xifres es refereix, ja que
quan formàvem part de l’equip de
govern, cert és que el cost total anual
era d’uns 139.000€ (amb les seguretats socials corresponents incloses).
Però si aquestes dades les contrastem
amb Ajuntaments veïns amb menys
habitants i pressupostos inferiors al
de Vilanova, trobem per exemple
que l’Ajuntament d’Òdena amb 3.600
hab., governat pel PSC i amb 6 regidors a l’equip de govern representen
un cost total anual d’uns 140.000€
aproximadament. Si ho contrastem
amb l’equip de govern de l’Ajuntament de Montbui amb 9.600 hab.,
també governat pel PSC i amb 8 regidors, veurem que el cost anual que
suposa per a les seves arques municipals també ratlla els 140.000€.
Per tant, amb això simplement volem
deixar palès que el cost econòmic
que representàvem per al municipi
com equip de govern, està en la línia de la mitjana de la resta d’ajuntaments que ens envolten, inclús per
sota en termes % tenint en compte el
pes sociodemogràfic que representa
Vilanova del Camí amb 12.650 hab.
en el conjunt de la Conca d’Òdena.
A partir d’aquí si aquest nou equip
de govern auto imposat a través
d’una impopular moció de censura,
va decidir cobrar la meitat a costa de
no pagar principalment els costos de
seguretat socials, és la seva decisió i
responsabilitat.
No obstant demanem que s’expliquin sempre les coses des de tots els
punts de vista, i no només des d’un
sol, que no s’enganyi a la gent i que
d’una vegada es faci política al poble
i per al poble.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM
MARATÓ DE SANG DE MONTBUI
180 persones van participar en l’onzena Marató de Sang organitzada a Santa Margarida de Montbui. Un acte solidari que demostra la
generositat de la gent.

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

ALBERT FERNÀNDEZ I DE CASTAÑER

Bonpreu

Respectem els nostres majors

@jaumesingla

L

legeixo a La Veu que la intenció del grup Bonpreu
d’obrir un dels seus centres comercials més importants a
Igualada, concretament a l’antiga
seu de Vives Vidal, ha aixecat recels i posicions contràries entre
sectors del comerç igualadí i entre els grups de
l’oposició a l’ajuntament.
Penso que és un error oposar-se a la instal·lació
del grup a la capital de l’Anoia. No sóc tècnic en
consum, ni economista, però com a consumidor
puc dir que els establiments Bonpreu/Esclat tenen
una bona relació qualitat preu. I no sols això, sinó
que –a diferència d’altres cadenes- també tenen
molts productes de proximitat, especialment pel
que fa a l’alimentació.
Bonpreu disposa de marca pròpia en molts articles. Són produïts majoritàriament a Catalunya i
són d’una qualitat excel·lent. A diferència del que
es veu en altres grans àrees comercials, l’espai de
compra és ampli i lluminós i els seus empleats són
atents. Les rares vegades que he reclamat alguna
cosa, sempre m’han atès amb molta cordialitat.
Tant és així que actualment el noranta per cent
de les meves compres en alimentació les faig en
aquest grup d’establiments.

L’obertura d’un establiment
Bonpreu a Igualada si ha d’afectar
negativament a algú, no serà
al comerç tradicional i
familiar de la ciutat.
Per si tot això no fos suficient per convèncer-me
en tant que consumidor, també com a ciutadà de
Catalunya en soc molt partidari. El grup té la seu
i el seu centre logístic més important a Osona i no
té cap intenció de marxar de Catalunya, com han
fet altres empreses de distribució alimentària.
És cert que Igualada disposa de molts grans supermercats i no és menys cert que el comerç igualadí
ha jugat sempre un gran paper en la contenció de
preus i en la contractació de personal, encara que
aquesta virtut, els consumidors, no sempre l’hem
reconeguda com cal. L’obertura d’un establiment
Bonpreu a Igualada si ha d’afectar negativament
a algú, no serà al comerç tradicional i familiar
de la ciutat. D’afectar ho faria a les grans cadenes
foranes –franceses i/o espanyoles- la majoria de
les quals no poden competir en preu/qualitat, en
servei, ni en ús majoritari del català en la seva informació al consumidor.
Considero –i és únicament una opinió personalque l’edifici de Vivesa a l’avinguda Mestre Muntaner cantonada Lleida, és un dels signes d’identitat
de la ciutat. Primer perquè milers d’igualadines
i d’igualadins hi varen treballar molts anys i ara,
buit i abandonat em fa pena de veure’l. Que l’espai
pugui ser novament un punt de trobada per als
anoiencs em fa molta il·lusió i, pel que em diuen,
els plans de l’empresa són bastir-hi un centre de
formació per a empleats del grup. Millor que millor.
En front la dictadura comercial de grups forans
que financen sota corda polítics que treballen en
detriment del ciutadà, valoro molt poder comprar
en un grup cent per cent català. Espero de tot cor
que la operació Bonpreu no es malmeti.

C

atalunya és, després del Japó, el país on
l’esperança de vida és més llarga. La qual
cosa vol dir que som quasi el lloc del món
on la gent gran és proporcionalment més
important. Aquesta realitat no es reflecteix en les
disposicions legals que emparen els seus drets, ni
amb la consideració que s’ha de tenir amb els seus
components.
Segons l’Assemblea Mundial de les Nacions Unides
sobre l’envelliment, l’any 2025 hi haurà més de mil
milions de persones majors de 60 anys i serà la primera vegada a la història en què a molts països els
vells seran més nombrosos que el joves.
Deixant a part les obligacions d’ordre moral i ètic
que tot col·lectiu humà com cal ha de tenir amb
els seus majors, encara que només fos per interès
o egoisme, el fet de menysprear la Gent Gran és un
grandíssim error.
El canvi més espectacular es produirà en els països
en vies de desenvolupament perquè l’any abans esmentat, el 2025, gairebé les tres quartes parts de les
persones de 60 anys a nivell mundial viuran al Tercer Món. L’informe fa també una advertència: en
aquella data arribaran diàriament als seixanta anys
dues-centes mil persones.
Mirant d’apropar-nos més concretament a Catalunya, el que no veuen els nostres poders públics, tant
executius com legislatius, és que abans de 20 anys
aquest grup humà tindrà una força superior a la
tercera part dels censos electorals i per tant, podrà
escollir els governants de totes les administracions,
tant estatals, autonòmiques com municipals.
La nostra societat no protegeix com deuria els nostres majors i aquesta discriminació la patiran en
la seva pròpia carn els actuals governants i legisladors, si no es posa ràpid remei a la situació actual.
Per què dic això? Doncs per molts motius. En primer lloc, malgrat l’allargament de l’esperança de
vida, una persona de més de 65 anys no té cap possibilitat de contractar una hipoteca o un préstec
personal sinó és amb l’aval de determinades propietats.
Fa uns pocs anys es va descobrir un cas que és bastant freqüent i passa desapercebut, i és el de que en

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

molts contractes d’assegurança d’accidents en viatges, no queden coberts els majors de 70 anys.
També és freqüent que passi sense adonar-se’n un
detall de la lletra petita en els contractes d’assegurança de vida, en els que es pot llegir (sempre que es
miri amb lupa), que aquests contractes quan l’assegurat arriba als 65 anys deixen d’existir i justament
a l’edat en què la persona més ho necessita, es troba
completament desprotegida després d’haver estat
pagant tota la vida.
Quantes lleis s’haurien de corregir! I com és que
ningú se’n preocupa?
Nosaltres, la Gent Gran, també hi tenim la nostra
part de culpa. No vàrem actuar en el seu dia preveient què passaria. Bé és cert que aleshores la majoria
no estava tan ben preparada culturalment, no tenia
al seu abast els mitjans d’informació que tenim avui
dia i la seva actitud era majoritàriament passiva i
de resignació en relació a la seva situació personal.
També s’ha de dir que en molts casos no gaudia del
nivell actual de salut, i sobretot, n’eren molts menys.
Avui encoratjo a la nostra Gent Gran en fer valer els
seus drets, en ser conscients de la seva força col·lectiva i en fer-se sentir en futures escomeses electorals, elegint aquelles formacions polítiques que més
protegeixin els drets dels nostres majors.
Un poble que no honori i respecti els seus progenitors, no és digne de tenir un lloc entre la resta de
pobles de la Terra.
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MANEL RAMONEDA

Camí solidari

H

i ha persones que fan
accions que difícilment
hom es veuria en cor de
fer o imaginar ja que
cal una gran dosi de generositat, fe,
convicció i sobretot gran força de
voluntat, molt d’esperit, bona pell
i millor ànima. El cas de l’igualadí Salvador Serra
n’és mostra de llarg en el donar-se, fet que l’honora
a ell i a la comunitat que representa. A en Salvador
el vaig conèixer jo poc abans de començar ell a fer
un particular camí: el camí solidari. Repte personal
que justament va iniciar a la capital de l’Anoia aquell
1 d’octubre en que al país pintaven bastos i fornits
forasters rebentaven portes, meses i caps. Uns mesos abans, i en una decisió meva d’oferiment en voluntariat a una entitat de la comarca que fa accions
caritatives i socials, m’havien proposat col·laborar en
el projecte ‘empreses amb cor’ que gestiona Caritas
de Catalunya i que en Salvador n’és impulsor i cara
visible. Vaig tenir el temps just per adonar-me que
tenia al davant una molt bona persona, valenta, atrevida i noble; un lluitador que havia decidit fer tot sol
i a peu la volta a la península ibèrica, retallant, però,
Gibraltar i Portugal i amb un destí de pas ineludible
símbol de tot pelegrinatge: la sant Jaume de Galícia,
Santiago de Compostel·la, sant iago. Un tomb de
més de quatre mil cinc-cents quilòmetres amb la
finalitat de recollir fons pels necessitats. Diners
en caritat i beneficència vers aquelles persones i
famílies empobrides, desfavorides o necessitades
d’ajut, aixopluc, acompanyament i/o suport, les
quals, dins la nostra societat, acabarien o han acabat excloses i deixades de la mà de Déu.

Amb la seva acció solidària, acaptar diners, ell està
ajudant a ajudar. Pas no recollint-los en mà, sinó facilitant, arreu i allà per on passa, el compte de Caritas
ES47 2100 0001 0702 0022 1597. L’experiència, cronologia, traçat i vivències es poden seguir en el seu blog
personal http://caminosolidarioconcaritas.blogspot.
com.es/. Apassionant altruisme de filantrop, al qual
ni aiguat ni gotellada, ni rufa ni nevada, ni pedra ni
calamarsada, ni rosada ni glaçada, ni boira ni broma,
ni vent ni fred, ni pols ni fang, aturen aital voluntat de
ferro i aquella generositat envers el proïsme que dignifica l’essència solidària i amor al gènere humà que
només es dóna en societats arrelades i cohesionades.
Demanar almoina a particulars i a empreses en forma dinerària o d’excedents en roba i aliments ens
mostra que no hem estat capaços de pal·liar amb els
suficients recursos públics les mancances i dificultats
d’un segment de la població, que creix sense parar,
empobrida i exclosa al progrés social. Això sí, diner
per a balafiar i armar, sempre n’hi ha hagut. A casa
nostra la pràctica d’acollir, compartir i donar hospitalitat al necessitat, al sol i vern, ve de molt antic. Ja al
segle XI, i organitzat pels poders comtals i reials, hi
trobem institucions benèfiques com la Pia Almoina
(any 1009). O amb sis segles d’existència l’Hospital
de la santa Creu i sant Pau. Hospicis i asils, com la
casa de Misericòrdia, casa de la Caritat, casa de la
Maternitat i Expòsits, convents, albergs i cases d’acollida particulars, tots ells han donat cobertura mínima a la misèria, a la fam, als abandonats, als malalts,
als apàtrides, als perseguits.
En canvi, a l’altre extrem, allà on l’esperit humanitari i de protecció al feble, més que instituït, és intuït
o perdut entre l’esperit de vi i l’odi al diferent, mal-

volença prou documentada i narrada, el trobarem a
l’inquisidor país del costat, on l’expulsió de col·lectius i persones, ja fossin moros, jueus, gitanos o paios dels pobles originaris peninsulars, ha estat una
constant que encara dura. Em ve al cap la tragèdia
del Tarajal o cas Ceuta, any 2014, on cossos policials van causar sense cap mena de compassió i a sang
freda la mort a 15 persones desvalgudes i indefenses.
Excessos de neteja ètnica i racisme que s’emmarquen
en la normal impunitat d’aquell funcionari uniformat que sap que darrera seu hi ha tot un marc jurídic
local i legal de reialme, on govern, polítics, policies i
magistrats conformen una unitat de destí.
Els catalans no tenim pas una societat modèlica, sí
complexa, i malgrat estar subjectes a saqueig i hostilitat de l’estat i insolidaritat de botiflers i colons,
mantenim vius els valors d’acolliment, amabilitat,
generositat, respecte i estima vers els nostres semblants, compartint valors o col·laborant directament
amb els principals moviments humanitaris internacionals ja sigui Creu Roja (Ginebra, 1863), Caritas (Freiburg, 1897) o amb diverses entitats i ONG
solidàries i assistencials. Som un poble significat
en donacions, bé al Banc de Sang i Teixits, bé protagonitzant monumentals recaptes per al Banc dels
Aliments, bé finançant projectes de recerca biomèdica com els organitzats per la Fundació la Marató
de TV3. Ciutadania, entitats i empreses dignes; mercantils arrelades i alienes a les pràctiques de corrupció a polítics o al frau fiscal. Empreses amb codi
ètic que aposten alhora per la Responsabilitat Social
Corporativa en benefici de la comunitat. En definitiva, tots circulem per la mateixa estrada i als vorals
no hi volem ni fosses ni gent fosa.

ment, una fatalitat li va llevar la vida.
No obstant això, dos dies abans de la seva partida,
ella havia confessat a la meva tia el desig del llibre
i demanat perquè ella em dona aquesta missió si
alguna cosa succeís amb ella, doncs sabia que jo
era l’únic de la família que tindria condicions de
fer això perquè coneixia la meva passió per l’escriptura. Crec que ella sentia d’alguna manera que
s’estava acomiadant d’aquest pla. Quan vaig descobrir aquest somni em vaig regirar. Com podria rebuscar en records tan profunds i que em causarien
tan dolor i sofriment? Explicar la seva història era
al mateix temps parlar de les meves memòries. Al
principi, vaig fugir d’aquesta missió, però alguna
cosa molt més forta, com si fos una crida, em va
fer repensar sobre la meva decisió. Aquest era el
camí que hauria de seguir a partir d’aleshores. I va
ser així, que dos mesos després de la seva mort, jo
iniciava aquest projecte. El procés d’escriptura va
ser visceral. En dues setmanes, el llibre estava escrit. Durant aquesta immersió, vaig fugir del món
i em vaig concentrar en el que havia de fer.
I va ser així que, al febrer de 2016, vaig aconseguir
publicar el meu primer llibre al Brasil. Després
d’això, jo sabia que el projecte no podia parar allà,
i vaig decidir creuar fronteres. La primera parada
va ser a Dublín, capital d’Irlanda, ciutat on ja havia viscut el 2008. I va ser allà on vaig aconseguir

llançar, al costat de la comunitat brasilera, el llibre
en 2017. Van ser dos llançaments diferents i molt
emocionants, ja que en cada un d’ells vaig donar
un toc especial a la cerimònia, amb música, teatre,
poesia, entre d’altres manifestacions artístiques.
Malgrat tot el sofriment, la seva vida combinava
amb alegria i va ser aquest missatge que vaig intentar passar en els dos llançaments.
Després del llançament a Dublín, era hora de buscar un nou país. I l’elegit aquesta vegada va ser Espanya. Vaig optar per Barcelona perquè era una
ciutat que tenia molt a veure amb mi i també amb la
mare. Respirava alegria, colors, diversitat i acollida
a les diferents cultures. Era el lloc perfecte per a la
continuació d’aquest somni. Vaig arribar a Barcelona a finals de gener de 2017, i després d’un any aquí,
crec que és el moment de fer que aquest somni es
converteixi en realitat.
Fins al moment, he tingut molts motius per a desistir, ja que el fantasma de l’atur ha estat una constant
fins aquí. He sobreviscut gràcies a la gran determinació i lluita. Vaig haver encarar i acceptar diferents treballs perquè pogués romandre a la ciutat.
Fa dues setmanes, vaig acceptar la invitació d’amics
i vaig venir a viure a Igualada. Està sent un nou relligament, però tenint en compte que és important
perquè el llibre també sigui publicat en terres espanyoles. El somni continua més viu que mai...

ANDRÉ LUIS CIA

Desig de viure

E

n decidir deixar el meu país, el Brasil,
el 2016, moltes coses estaven en joc: renunciar a la meva feina i també a la meva
vocació: el periodisme; estar lluny de la
meva família i dels meus amics, i sortir de la meva
zona de confort. Seria un reajustament. Jo, que ja
havia viscut altres vegades fora del Brasil, sortia
ara amb un nou propòsit, aquest cop, una missió, i
sens dubte, la més difícil de la meva vida: portar la
història de la meva mare a altres cultures a través
del llibre Desig de viure.
Aquesta obra va ser la seva última comanda en
vida abans de morir a l’agost de 2015. Ella havia
confessat a la meva tia, la seva germana, que li
agradaria veure la seva història escrita en un llibre
perquè creia que això ajudaria a altres persones a
mai desistiren de viure, ja que la seva trajectòria
va ser tota de lluites, superació i d’amor a la vida.
Va morir jove, als 56 anys, però va deixar un llegat d’amor i de batalles per la pròpia vida. Quan
tenia 36 anys, va ser atropellada per dos joves motociclistes alcohòlics, i amb l’accident va perdre el
moviment dels peus. Mai més va poder caminar.
Només es desplaçava amb l’ajuda de crosses i
de pròtesis col·locades als peus, i tot i així, amb
molt dolor i dificultat. A més, va enfrontar-se
a un càncer i altres cirurgies de risc, però res li
va fer perdre la voluntat de lluitar. Desgraciada-
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La Generalitat ultima l’acord de trasllat de l’oficina del Servei
d’Ocupació (antic Inem) a l’edifici Cíclope del passeig Verdaguer
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

I

gualada
recuperarà
l’Inem. Una de les “pèrdues” de la ciutat de les
que moltes vegades se’n parlava, fa anys, per demostrar la
decadència del poder polític
igualadí per mantenir serveis
públics dins del terme municipal -el mateix que va passar
amb les oficines de la “Telefònica” o la “Fecsa”, que van
marxar a Manresa- passarà
ben aviat a la història. El Servei d’Ocupació de Catalunya
(el SOC, l’equivalent a l’Inem)
depenent de la Generalitat ultima, segons ha pogut saber
La Veu, el trasllat de Vilanova
del Camí a Igualada, concretament en una de les plantes
de l’edifici que havia acollit la
fàbrica tèxtil Cíclope, al Passeig Verdaguer. En principi,
l’oficina del SOC Anoia estaria
situada on, fins fa uns mesos,
hi havia la botiga de “Mobles
La Fàbrica”.
Es tracta d’un immoble amb
molt espai, i molt ben situat, a quatre passes dels Jutjats i també de l’oficina de la
Seguretat Social, d’Hisenda,
l’estació de tren i autobusos, i
també de la futura oficina de
l’Agència Tributària de Catalunya al carrer Sant Carles.
Espai de lloguer
El passat estiu, el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya va
treure a licitació un contracte
per llogar un espai a Igualada
on traslladar l’oficina del servei a l’Anoia, que des d’abril de
1990 s’ubica en un edifici de
Vilanova del Camí, a la plaça
dels Horts.
El concurs va estar obert fins
el mes de setembre i l’objectiu
era traslladar el servei a un
immoble d’entre 1.300 i 1.500
metres quadrats de la capital de l’Anoia. L’import mà-

Pendent encara de
l’adjudicació definitiva, l’oferta del local on
abans hi havia Mobles
La Fàbrica és la millor situada per acollir
l’oficina del SOC, que
deixarà Vilanova
28 anys després
xim que contempla el plec de
clàusules és de 2,70 euros per
metre quadrat al mes, IVA a
banda.
Amb aquesta premissa, el valor màxim de licitació és de
294.030€ amb IVA inclòs, en
concepte de lloguer de l’espai
fins el 31 d’agost de 2022, tot
i que la concessió admet la
possibilitat de cinc pròrrogues
anuals posteriors.
Altres demandes que feia el
SOC per a la seva nova seu
és que no hi hagués barreres
arquitectòniques, que tingués
entrada de llum natural, que
fos una planta diàfana i flexible i que hi hagués facilitats
d’aparcament a l’entorn.
Fonts del SOC han indicat a
La Veu que l’edifici Cíclope “va
ser l’opció que ha agradat més”
d’entre les que es van rebre, si
bé, de moment, el tràmit d’adjudicació definitiva encara no
s’ha fet.
El retorn de l’oficina del SOC
a Igualada és una reinvindicació dels agents socioeconòmics del territori, i també del
propi personal i direcció de
la delegació que hi ha hagut a
Vilanova del Camí els darrers
28 anys, ja que, amb l’increment de població i de la taxa
d’atur, a més dels serveis que
s’ofereixen, tot plegat provoca
importants problemes d’espai
a l’oficina. S’han arribat a donar casos de gent que perdia el
torn perquè la fila de persones

Oficina actual del SOC, a Vilanova del Camí.

Davant dels Jutjats i a poca distància d’Hisenda, Seguretat Social i l’estació, l’edifici acollirà el SOC.

esperant, arribava pràcticament al carrer i es no podia
sentir l’avís per megafonia.
A finals d’any
o inicis del 2019
Les mateixes fonts del SOC
han indicat que, una vegada
sigui efectiva l’adjudicació,

caldrà iniciar el procés per a
redactar el projecte d’obres i
la seva posterior licitació. Tot
plegat podria fer possible que
el trasllat fos efectiu a partir de
finals d’aquest any.
El SOC disposa d’una xarxa
d’oficines de treball i punts
d’autoservei (PAS) per atendre

als usuaris, i des d’on es poden
realitzar tràmits com mprimir
certificats i informes, cercar
cursos, informació i sol·licituds de prestacions, renovar
l’atur, cercar ofertes de feina,
canviar dades personals o la
situació administrativa, entre
d’altres assumptes.

La pèrdua de l’INEM, un cop dur
per a Igualada l’abril de 1990
“Igualada perd l’oficina de
l’INEM”, titulava el bitsetmanari Igualada el dimecres
28 de març de 1990. La Veu
de l’Anoia, pocs dies després,
titulava “Adéu a l’INEM”, en
dues mostres clares del cop
que va suposar per a la ciutat,
un motiu que va ser excusa
per molts debats polítics i socials durant molts anys.
De fet, l’exalcalde de Vilanova del Camí Joan Vich, quan
li preguntem avui per aquell
trasllat a la seva localitat,
recorda que “vam ser més
hàbils que Igualada”, llavors
governada per Manuel Miserachs, que hauria estat massa
lent davant les peticions que
li havia fet el llavors director
d’Inem a Catalunya, Pedro
Miquel Acevillo. L’oficina
existent al carrer Òdena, ben
a prop de l’avinguda Barcelona, s’havia fet petit, i Vilanova hauria ofert una alternativa més aviat que ningú...
Avui, la mateixa raó -l’espaiés a punt de retornar l’oficina
a la capital de l’Anoia.
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Programa de desenvolupament de lideratge

LIDERATGE
I EFICÀCIA
PERSONAL
BLOC 1
1 mòdul (12h)

LIDERATGE
DE PERSONES
I EQUIPS
BLOC 2
4 mòduls (36h)

LIDERATGE
ESTRATÈGIC
PER AL CANVI
BLOC 3
1 mòdul (12h)

Apunta’t
Data inici: 23/02/2018
Data final: 18/05/2018
Horari: divendres de 16 h. a 20 h.
Lloc: Campus Universitari d’Igualada
(Av. Pla de la Massa 8, Igualada)
Preu: 2100 €
Informació i inscripcions:
Unió Empresarial de l’Anoia
(formacio@uea.cat / 938052292)

Trobaràs més informació a

www.uea.cat

Amb la garantia de:

Amb el suport de:
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Prop de 2000 persones i 16 comparses prendran part
demà a la Rua del Carnaval d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

D

emà dissabte, 10 de
gener, Igualada celebrarà la seva tradicional Rua de Carnaval. La
festa, coordinada pel departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament, el clourà
l’endemà, diumenge dia 11,
el grup d’animació Pot Petit
amb el seu espectacle Riallades, una activitat infantil organitzada conjuntament amb
La Xarxa d’Igualada que permetrà als més petits lluir les
seves disfresses a la plaça de
l’Ajuntament.
Dissabte a la tarda, la rua arrencarà a les 18:30h des de la
plaça de La Masuca i finalitzarà a la Plaça de Cal Font,
passant pels carrers Soledat
i Sant Jordi, les Rambles i els
carrers Santa Caterina i Aurora. Aquest any, doncs, no
es passarà pel Passeig Verdaguer a la part final, sinó que
les comparses, sense les carrosses, entraran a la plaça pel
carrer Aurora.
Aquest 2018 hi prendran
part setze comparses procedents d’Igualada, Vilanova
del Camí, Santa Margarida
de Montbui i Capellades, amb
prop de dues mil persones
participants. Vuit comparses

Diumenge la celebració
es completarà amb el
Carnaval infantil i el
grup d’animació
Pot Petit a la plaça de
l’Ajuntament
corresponen a centres escolars i la resta a entitats i grups
d’amics. Cal tenir en compte
que, enguany, les escoles públiques s’han unit per sortir
plegades formant una única
comparsa.
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 Produccions i l’espectacle itinerant Giants, amb dos titelles gegants
il·luminats que representen el
sol i la lluna, tancant la rua.
El pregó l’escriurà l’igualadí Jaume Farrés i Cobeta i
el llegirà el personatge del
Rei Carnestoltes a l’escenari
de Cal Font. Toni Poch, del
grup Gralla Manufactures
Teatrals, serà l’animador i
presentador de l’acte.
El jurat que decidirà els premis a les millors comparses
el formen el dissenyador Pau
Codina –autor del cartell

El color de la Rua tornarà a omplir els carrers demà a Igualada.

d’aquesta edició–, el filòleg
Jaume Farrés, Elisabet Feced en nom de l’Associació
de Veïns de Santa Caterina,
Gemma Robert representant
l’Associació Cultural Dessota i
Joan Sala del departament de
Promoció Cultural de l’Ajuntament.
Durant la Rua de Carnaval,
a l’alçada de la Rambla Sant
Isidre 6, el departament d’Acció Social de l’Ajuntament
tornarà a habilitar, com ja fa
habitualment, una plataforma

lleugerament elevada i accessible d’ús exclusiu per les persones amb mobilitat reduïda.
D’aquesta manera, se’ls garanteix poder gaudir de l’esdeveniment en primera fila i amb
un accés i sortida fàcil.
Zones blaves gratuïtes i afectacions de trànsit
Com també és habitual durant els últims anys, la tarda
de la Rua de Carnaval totes les
zones blaves de la ciutat seran
gratuïtes. Entre les 9 i les 13h

del mateix dissabte, dia 10, sí
que caldrà tiquet en les àrees d’estacionament controlat,
però a la tarda ja no serà necessari. A banda, les diferents
zones blanques d’estacionament gratuït es poden consultar al web municipal www.
igualada.cat.
Caldrà, a més, tenir presents
les restriccions de trànsit, aparcament i transport públic
que implicarà aquesta celebració dissabte a la tarda i que es
poden consultar al mateix web.

El Casal Popular “El Foment” reviurà els antics
balls de disfresses del segle XX a Igualada

Demà dissabte el Foment reviurà els balls de disfresses
que hi havien tingut lloc històricament per Carnaval. Serà
a partir de les 23.30 hores i
com a festa final del Carnaval dels anys 20 que organitza
l’Associació Juvenil La Coll@
nada juntament amb diverses
entitats igualadines.
El Casal Popular d’Igualada,
el Foment organitzarà el ball
de disfresses ‘El Foment 1920’
on es reviuran els balls de disfresses que havien tingut lloc
històricament al Foment, tal i
com es va poder recordar en

l’exposició “Insòlit Casino del
jovent. El Foment balla 19601972” que va tenir lloc al Casal
durant la passada Festa Major
d’Igualada.
El Foment estarà ambientat
en els anys 20 del segle passat, hi haurà un photocall i la
festa estarà amenitzada amb
la música dels djs Zorrita &
Zorron i Elles. S’hi celebrarà un Concurs de disfresses
amb premis per a la millor
disfressa dels anys 20, la disfressa més original i la millor
colla disfressada.
El jurat estarà format per

Carnaval al Foment, a la dècada dels 60.

la dissenyadora i estilista
Susanna Maldonado, l’expert en indumentària Antoni DeFebrer, i els membres
de les entitats igualadines,
Ismael Miquel (Agrupa-

ció Folklòrica d’Igualada),
Quim Muntané (FESTHI),
Carla Torrents (Associació
Juvenil La Coll@anada) i
Roger Mula (Casal Popular
d’Igualada, el Foment).

Els premiats rebran obsequis de l’Associació Petits
Viticultors Conca Òdena, la
cervesera La Lenta i moltes
sorpreses més!
continua a la pàg. 12
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Estem
d’aniversari!
a zona nord d’Igualada
i per celebrar-ho,
amb la compra d’un d’aquests
matalassos ( de qualsevol mida)...

DUO SENSE
· Repelent de substàncies
nocives i electricitat estàtica
· Inhibidor de bacteris i àcars

CAMEL
- Viscosoja amb
teixit regenerador

TITAN
· Matalàs molles ensacades
amb 5 zones de descans,
llana caixmir, lli i cotó termogel

...et regalem un edredó nòrdic antiàcars o
de plomes de la mateixa mida que el matalàs
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Per primera vegada, les escoles públiques de la ciutat s’han unit
per fer una “macrocomparsa” de 800 participants
REDACCIÓ / LA VEU

L

es cinc escoles públiques d’Igualada -Dolors Martí, Emili Vallès,
Gabriel Castellà, García Fossas i Ramon Castelltort- han
decidit trencar motlles aquest
dissabte a la rua de Carnaval.
Per primera vegada, més de
800 nenes, nens, mares i pares dels cinc centres sortiran
en una comparsa conjunta, en
una iniciativa pionera que vol
trencar motlles.
“Volem reivindicar l’escola pública com l’escola d’Igualada,
l’escola que garanteix la igualtat d’oportunitats, la cohesió,
la diversitat, la inclusió, els
valors, l’educació, la laïcitat, la
democràcia, la catalanitat, la
igualadinitat... I precisament
per això, massa vegades la rua
apareixia com una mostra de
les ‘capacitats’ de tal o qual
centre enfront als altres. Per
això, des de les cinc AMPAs
vam considerar que podria
estar bé trencar amb aquesta
dinàmica de competitivitat
entre centres que s’havia establert en els darrers anys, i demostrar que la cooperació és
possible”, han explicat aquest
dimarts els representants de
les cinc AMPAs.
“Són cinc maneres de fer totalment diferents, i tirar el
projecte endavant ha estat
un repte apassionant de treball cooperatiu, aprofitant els
punts forts de cada escola,
aprenent els uns dels altres”,

Original i bona iniciativa, que vol reivindicar
l’escola pública d’Igualada, con a garant de
la cohesió i la igualtat
d’oportunitats
han exposat.
Així, demà dissabte es podrà
veure una macro-comparsa
en què s’hi han implicat intensament les comissions de
Carnaval de les AMPAs de
tots els centres. “Durant tot
el curs, tot un seguit de mares i pares de tots els centres
s’han esforçat per treballar a
l’uníson: conjuntament van
decidir la temàtica, la disfressa, la música... Conjuntament
s’està muntat la carrossa... Un
treball que s’ha fet amb molta
il·lusió, i que el conjunt de les
famílies ha valorat molt positivament. Així mateix, també esperem que el conjunt
d’Igualada ho valori igualment de bé”, han exposat.

Els representants de les Ampa’s de les escoles públiques van presentar dimarts la iniciativa.

telltort hi oferim tots una educació de primer nivell, i volem
mostrar al conjunt de la ciutat
que som una unitat”, han explicat els representants de les
AMPAs. En aquest sentit, han
reivindicat el lema “5 centres,
1 escola”, entès com una línia
de treball en la qual volen
aprofundir. “A més, aquesta
primera iniciativa de cooperació tindrà continuïtat en el
futur, amb d’altres iniciatives
que sorprendran el conjunt
dels igualadins”, han exposat.
De moment, la coordinadora
d’AMPAs ja ha posat en marxa un nou canal informatiu a
Telegram (https://t.me/EscolaPublicaIGD) en què anirà
difonent les noves accions que
vagi posant en marxa, alhora
que les múltiples xarxes soci-

als de cadascun dels cinc centres també les anirà difonent.
“Formant els igualadins
del futur”
Els representants de les AMPAs
d’escoles
públiques
d’Igualada han explicat que
l’èxit cooperatiu que es podrà
veure aquest dissabte és fruit
del treball que s’ha anat fent
al llarg de deu anys. “Llavors,
les AMPAs i els centres es miraven amb recel entre elles.
Durant tot aquest període de
temps, aquestes friccions han
desaparegut, i entre nosaltres
ara col·laborem intensament”,
han exposat.
Una col·laboració que, creuen, donarà fruits molt positius. “Als cinc centres hi
estem formant els igualadins

del futur, ja que som l’espai
que dóna més garanties d’èxit
a tothom. No estem formant
especificitats, sinó que som
l’escola que representa millor
la nostra comunitat, amb un
professorat de primer nivell”,
han sentenciat. “L’èxit acadèmic d’un nen –entès com que
cadascú tregui el màxim de
profit de les seves capacitatsdepèn en gran mesura de la
implicació de les famílies en
el seu procés educatiu. I les
AMPAs és una feina que fem,
en la mesura que som col·laboradors del centre. A nivell
de comunitat, doncs, tant la
macro-comparsa de dissabte
com el dia a dia en cadascun
dels nostres centres és una
aportació enorme que fem a
Igualada”, han conclòs.

L’exlíder sindical Paco Nevado nega vinculació amb
Ciudadanos, que obre perfils de l’Anoia a les xarxes

Dijous vinent, xerrada
de la Intersindical-CSC
al Casal Popular

Música pròpia dels JoKB
La macro-comparsa, a més,
comptarà amb una banda sonora pròpia: els igualadins
JoKB han compost la cançó
“El Nostre Amagatall” especialment pensant en aquesta
rua, i que compta amb la veu
dels cantaires de les corals
Gatzara i Verdums.
“Al Dolors Martí, a l’Emili
Vallès, al Gabriel Castellà, al
García Fossas i al Ramon Cas-

REDACCIÓ / LA VEU

L

’exsecretari general de
Comissions Obreres a
l’Anoia i també vinculat
al Centre Cultural Extremeny
de l’Anoia, Paco Nevado, ha
negat tenir cap vinculació
amb la fundació del partit de
Ciudadanos a l’Anoia. En declaracions a La Veu, Nevado
ha explicat que “no és cert,
tal i com s’ha dit o insinuat a
les xarxes socials i en els àmbits de la política comarcal,
que tingui a veure amb aquest
partit polític. No és veritat ni
tampoc m’ho plantejo”.
Al mateix temps, Ciutadans
ha obert perfils a Internet, i

específicament a Twitter, de
les seves delegacions a Iguala-

da, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, si bé,

de moment, pràcticament no
tenen activitat.

El proper dijous 15 de Febrer
a les 19 h. la Intersindical-CSC
realitzarà una xerrada al Casal Popular d’Igualada “el Foment”. L’acte comptarà amb la
participació de Jordi Bartrolí,
president del comitè d’empresa
d’Smoking, delegat de la intersindical-CSC, i Marc Sallas, delegat de la intersindical-CSC.
Per al CSC “a nivell local lluitem pels contractes, els dies
de festa, les vacances , els
convenis... un dia a dia que
no deixa de ser un granet de
sorra per una lluita més global per l’enmancipació de la
nostra classe i la nostra nació.
No existeix lluita global sense una forta implementació i
lluita local i viceversa”.
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Una iniciativa privada vol impulsar la ciutat
com a destí de turisme de congressos i trobades
REDACCIÓ / LA VEU

D

esig Esdeveniments
empresa d’organització d’esdeveniments
ubicada a la capital de l’Anoia
ha pres la iniciativa de tirar endavant la creació del destí Igualada Turisme de Reunions, amb
l’objectiu d’ajudar a donar un
nou model d’impuls econòmic
a la ciutat i al seu entorn. Identificar Igualada com a un gran
palau de congressos, amb diferents oportunitats per a oferir.
L’àmplia experiència i coneixement de Desig Esdeveniments, que encapçala el gironí
Josep Maria Planella, resident a
Igualada des de fa molts anys,
es posa a disposició d’aquest
projecte. Podeu veure’n una
entrevista a la contraportada
d’aquesta edició de La Veu.
Inicialment la iniciativa portava el nom d’Igualada Convention Bureau amb el que es va
donar a conèixer a les diferents
institucions. Tant a la Diputació de Barcelona com l’Agència
Catalana de Turisme “els va

El projecte ja és a la
taula de la Diputació de Barcelona i a
l’Agència Catalana de
Turisme, però necessita
més impuls en el propi
territori
agradar el projecte, animant
a seguir endavant amb una
sola observació, la de canviar
de nom. Aquesta condició es
motivada per l’estratègia definida, en quan a turisme MICE
a Catalunya, d’haver només
un sol Convention Bureau a la
demarcació de Barcelona que
aglutini tota l’oferta. Per aquest
motiu el projecte pren el nom
d’Igualada Turisme de Reunions (Igualada MICE). D’aquesta manera es podrà incloure a
les propostes que els diferents
organismes porten a terme per
promocionar el territori”, explica Planella.
El posicionament passarà per
esdevenir un destí per a petits
i mitjans congressos i reuni-

ons, fet diferencial dels altres
destins de Catalunya. A més
d’oferir els avantatges estratègics que té la ciutat d’Igualada
en la seva situació en el mapa
de Catalunya, les propostes
d’espais, la proximitat, acompanyat pel la competitivitat
dels preus i de l’oferta d’activitats que s’hi pot trobar.
A diferencia d’altres iniciatives
que s’han portat a terme a la
ciutat i a la comarca, “l’Igualada Turisme de Reunions vol
comptar amb tothom, amb les
empreses, autònoms, entitats e
institucions que tinguin alguna
cosa a aportar-hi. És necessari
fer l’exercici de posar en comú
tot el que hi ha a la ciutat i als
voltants i potenciar-ho”, afegeix
el portaveu de Desig Esdeveniments.
L’Igualada Turisme de Reunions “actuarà com a oficina de
promoció per captar nous congressos, reunions, conferències, incentius i esdeveniments, a
més de donar suport i coordinació a qui ho necessiti. S’està
treballant en crear activitats lú-

diques i d’incentius per fer mes
atractiu el venir a Igualada”.
Comercialment
s’incidirà
en empreses i entitats de tot
el territori català, però també amb les d’Igualada i el seu
entorn, perquè hi ha moltes
possibilitats. Segons que explica Planella “hi ha propostes
de futur, com la creació d’una
targeta de fidelització pels assistents, l’edició d’un vídeo
promocional i posar informació de l’oferta turística en
diferents espais. S’ha treballat

en un catàleg d’espais, de serveis i d’activitats que es una de
les eines fetes, necessària pels
promotors a l’hora d’organitzar una reunió. Anualment es
farà un inventari estadístic de
les activitats MICE que es portin a terme a Igualada i el seu
entorn per poder tenir dades a
estudiar”.
De moment, els impulsors han
posat en funcionament la web
igualadamice.cat i ja són presents a les xarxes socials amb
l’identificatiu @Igualadamice.
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Acusen l’exregidor igualadí de PxC Robert Hernando d’intent
d’homicidi del líder del partit Josep Anglada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

’expresident i fundador del partit xenòfob
Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha
acusat a tres exdirigents de la
formació d’ordir un pla perquè es emborratxés i patís un
accident de trànsit, durant el
judici celebrat aquesta setmana a l’Audiència de Barcelona
en què la Fiscalia ha demanat
l’absolució de tots els acusats,
un d’ells l’exregidor de l’Ajuntament d’Igualada i exSecretari General de PxC Robert
Hernando.
En la seva declaració davant
del tribunal, Anglada ha recordat que el 2014 el consell
executiu de PxC, del qual formaven part els tres acusats, va
acordar destituir com a president del partit.
Emborratxar-lo per
a que patís un accident
La idea dels imputats, segons
l’acusació particular, era que
Anglada destrossés el seu cotxe i tingués problemes amb
la justícia per haver patit un
accident conduint borratxo,

L’igualadí es veu
esquitxat en un cas que
ben bé valdria per un
guió d’una pel.lícula
amb el que així se li tancarien
les portes a poder presentar-se
a les eleccions municipals de
maig de 2015 amb una candidatura que pogués fer ombra
a PxC.
El ministeri fiscal ha demanat
l’absolució de tots els acusats
mentre que l’acusació particular ha sol·licitat una pena de
nou anys per als exdirigents
de PxC Joan Carles Fuentes
i Robert Hernando per una
temptativa d’homicidi, lesions, danys i atemptant contra
l’autoritat, i per Ignacio Mulleras ha sol·licitat una pena
de dos anys per un delicte de
conspiració.
El testimoni clau del judici
ha estat Francesc Bueno, exmembre de PxC i advocat que
havia representat a Anglada,
que ha declarat que els tres
acusats van intentar entabanar per participar en el seu
pla d’intentar desprestigiar

Robert Hernando i Josep Anglada. quan compartien partit polític.

Anglada i que, davant les insinuacions de contractar un
conductor d’un camió perquè provoqués un accident
de cotxe, va decidir gravar les
converses que va mantenir
amb Fuentes i Mulleras.
Els acusats han afirmat tot el
contrari i han sostingut que
en realitat va ser Bueno qui es
va posar en contacte amb ells
per organitzar un dinar amb
Anglada, fer-li beure i que
en sortir li estigués esperant

un control policial per practicar-li un test d’alcoholèmia,
sense esmentar l’accident.
També han acusat l’expresident de PxC de crear aquesta
suposada trama per venjar-se
d’ells per haver votat a favor de
la seva destitució.
La prova sobre la qual Anglada sosté la seva acusació és
l’enregistrament de les converses que Bueno el va deixar
sentir i en la qual, en alguns
moments, sembla que els tres

Es bus quen voluntaris lingüístics a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

V

oluntariat per la
llengua és un projecte de participació
lingüística que consisteix a
posar en contacte una persona que parla català de manera
habitual (voluntari) amb una
altra que en té coneixements
bàsics i necessita practicar-lo
per adquirir seguretat (aprenent). És una manera distesa
d’aprendre a expressar-se i
de relacionar-se en català.
La parella lingüística s’ha de
trobar almenys una hora a la
setmana, durant un mínim
de 10 setmanes, per conversar en català mentre passegen, prenen un cafè, van a
comprar, etc.
Una hora a la setmana per
conversar amb una parella
Poden ser voluntàries totes
les persones majors d’edat
que parlin català habitualment i que vulguin dedicar una hora a la setmana a
conversar amb la seva parella lingüística. Poden ser
aprenentes totes les persones

majors d’edat que tinguin
nocions bàsiques de català i
que vulguin agafar fluïdesa,
perdre la vergonya i incorporar el català a la seva vida
quotidiana i laboral.
La dinamitzadora del Voluntariat per la llengua s’encarregarà de formar les parelles
lingüístiques, d’acord amb
la disponibilitat horària i les
preferències dels inscrits; donarà un seguit d’orientacions
a voluntaris i aprenents per-

què les trobades siguin satisfactòries; facilitarà materials
de suport per promoure les
converses i atendrà les consultes o els suggeriments que
es vulguin fer. Us podeu inscriure en línia a www.vxl.cat,
adreçar-vos al Servei Local de
Català d’Igualada (C/Lleida,
78) o bé a mplanell@cpnl.cat.
El programa també és viu a
la comarca. Divendres passat
es va engegar el Voluntariat
per la llengua a Capellades.

L’acte, que va comptar amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Capellades, es va
fer a la Biblioteca El Safareig
i s’hi van formar un total de
set parelles lingüístiques. Els
aprenents, que provenen de
diferents països (com ara del
Marroc, de Mèxic, de Cuba,
de l’Uruguai i també d’altres
regions de l’Estat espanyol),
podran posar en pràctica els
coneixements que tenen de
català i millorar-ne el nivell.

exdirigents accedeixin a participar en el pla de l’accident.
Aquests enregistraments han
estat analitzades per la policia
i s’ha determinat que són reals
però que han estat editades.
Els advocats dels acusats han
explicat que les converses
han estat tallades perquè siguin favorables a Anglada,
ja que no s’escolten les parts
en les que els seus clients es
mostren sorpresos i declinen
involucrar.
En les seves conclusions definitives, la fiscal ha sostingut
que els acusats no han comès
cap delicte ja que no s’ha demostrat l’existència de cap
camió, ni que s’hagués contractat un conductor i que, en
cas que el pla fos que Anglada
conduís borratxo i que avisessin la policia perquè li fes un
control d’alcoholèmia, tampoc
seria un delicte.
Per tot això, la fiscal ha afirmat que més davant que un
fet delictiu es troben davant
de les “clavegueres de la política”, ja que sembla que la motivació d’Anglada per iniciar
aquest procés ha estat treure
un “benefici polític”.

El 27 de febrer, sessió
gratuïta de Tic Anoia
sobre la Llei de
Protecció de Dades
TIC Anoia organitza el proper
27 de febrer, a les 9 del matí,
una jornada sobre la “RGPD:
La nova llei de protecció de dades”, a l’Adoberia Bella. Durant
la sessió, gratuïta, es parlarà
d’un cas pràctic d’adaptació
d’una empresa a la normativa
RGDP, una llei molt d’actualitat però alhora desconeguda
encara en el món empresarial.
La sessió inclourà una explicació de com afecta a totes les
empreses el nou reglament de
protecció de dades (RGPD),
amb un augment considerable
de les sancions econòmiques i
risc penal.
El taller respondrà inquietuds
sobre què hem de fer per complir les normatives en protecció de dades per evitar riscos i
sancions, la importància de la
informació, l’ús de les dades, la
confidencialitat i seguretat informàtica.
Per a inscriure’s cal fer-ho a
través de la pàgina www.ticanoia.cat i omplir un formulari.
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L’auditoria de la Generalitat a Monbus-Hispano
desvetlla una “insatisfacció important” entre els usuaris
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del
Transport Metropolità
han publicat recentment l’auditoria que es va realitzar a l’empresa Monbus-Hispano Igualadina, de la qual s’extreuen
dades menys dures de les què,
teòricament, s’esperaven, a tenor de polèmica recorrent que
es genera a l’entorn del servei
que ofereix aquesta empresa.
Tot i que els autors de l’auditoria han detectat errors importants -alguns més preocupants
com inspeccions tècniques
desfavorables- el cert és que
la majoria de les conclusions
de l’anàlisi sorprenen, doncs
podia sembla que eren més
negatius. Tot i això, el nivell
d’insatisfacció és molt elevat.
Aquest és el resum, literal,
dels punts més importants
de l’auditoria:
HORARIS
- S’ha constatat que l’operador
no respecta algunes de les expedicions previstes als horaris
del propi operador: de les 239
expedicions que teòricament
haurien d’haver donat servei
durant els controls horaris realitzats, el 8,8% (21 expedicions)
no varen passar per cap dels
quatre punts de control.
Aquesta manca de prestació
de servei es concentra en el
tram Esparreguera-Barcelona, arribant-se a cancel·lar el
85% de les expedicions parcials previstes.
Pel que fa a la puntualitat
dels autobusos, un dels principals punts febles del servei
segons l’ISC, es constaten 3
factors d’incompliment de
les hores de pas:
1) Inici de rutes abans de l’hora
estipulada.
Prop del 13% de les expedicions surten de la parada d’origen entre 1 i 5 minuts abans de
l’hora estipulada, per compensar la congestió de la xarxa viària. Probablement la intenció
és bona, però els passatgers
que es queden a terra ho perceben com a que “l’autobús
no ha passat”.
2) Realització de parades diferents a les assignades.
Alguns conductors opten per
substituir les parades assignades per unes altres, com per
exemple substituir la parada
a l’Estació d’Igualada per una
parada de bus urbà al Pg. Verdaguer, tot i el risc de deixar

Les JERC denuncien que
el 16,7% dels autobusos de la línia Igualada-Barcelona van tenir
una ITV desfavorable
potencials clients a terra amb
la percepció de que “l’autobús
no ha passat”.
És també freqüent la realització de parades extra, com per
exemple expedicions Exprés
directes que fan parada a Esparreguera improvisadament,
tot i l’impacte negatiu que això
te sobre el temps de trajecte de
l’expedició.
3) Horaris que no s’ajusten a la
realitat de la línia.
Algunes expedicions tenen
horaris que no es corresponen amb la realitat de la línia,
provocant l’incompliment recurrent de les hores de pas a
una o totes les parades i que
cal reajustar.
DÈFICITS
EN LA INFORMACIÓ
El control dels horaris en parades posa de manifest la poca
fiabilitat de la informació que
es posa a disposició del públic:
a 22/06/2017 només el 52%
de les parades disposaven dels
horaris. De fet, l’Estació d’Autobusos d’Igualada era l’únic
punt a on estaven actualitzats.
La descoordinació entre les
diverses fonts s’ha vist agreujada arran dels canvis constants
d’horaris durant els darrers
mesos.
Aquest factor és particularment rellevant degut a la complexitat de la línia: 13 tipologies de servei sentit Igualada i 17
sentit Barcelona.
Els autors de l’auditoria recomanen establir uns nous horaris, preferiblement simples,
simètrics i durables, que l’operador haurà de fer constar a
totes les parades de la línia (cf.
al Pacte Segon del Contracte
Programa per a la prestació del
servei).
Tot i que el Servei Telefònic
d’Atenció al Client de la Hispano Igualadina segueix sense
alertar de possibles incidències, val a dir que ha millorat
significativament durant els
darrers mesos. Actualment
compleix amb els estàndards
habituals per a aquest tipus
de serveis.
PERCEPCIÓ DEL SERVEI
PER PART DELS CLIENTS
L’Índex de Qualitat global dels

Autobusos (IQA) inspeccionats és del 71,6%, valor baix
però que es podria considerar
acceptable.
La visió dels clients és bastant
més negativa, acordant a la línia una nota més aviat baixa:
l’Índex de Satisfacció global
dels Clients (ISC) amb el servei, englobant tots els factors,
és de només 61,1 en una escala 0-100. Aquest be escàs
demostra una insatisfacció
important, doncs aquests serveis acostumen a obtenir ISC
d’entre 75 i 85.
De fet, cap dels atributs sobre els que s’ha entrevistat als
clients assoleix un nivell de Satisfacció proporcional a la Importància que li acorden: tots
els atributs es troben per sota
de la mitjana i per tant els
clients reclamen que se’n millori les prestacions. Només el
“Correcte comportament del
personal de conducció” (78,4)
i la “Disponibilitat de places
suficients per seure” (69,3) es
podrien considerar acceptables, però la “Informació en cas
d’incidències” (36,3), el “Estat

Un bus de la Hispano, cremat al Bruc.

general dels vehicles” (55,3)
i aquells atributs relacionats
amb la puntualitat dels autobusos (~62) no estan a l’alçada de
les expectatives dels clients.
CAPACITAT SUFICIENT
Més enllà de possibles disfuncions en expedicions concretes, no es detecten problemes
de capacitat. Tot i haver inspeccionat les expedicions tradicionalment més saturades, l’oferta
és suficient per a respondre a la
demanda.
L’ISC ratifica aquesta diagnosi,
i només el 18% afirma haver
viatjat de peu en alguna ocasió.

ESTAT DE LA FLOTA
Les 60 ITV realitzades mostren
una flota de vehicles relativament jove, amb només 5 anys
d’antiguitat mitjana i un manteniment dut al dia.
La taxa de vehicles amb Inspeccions Desfavorables es situaria en el 16,7%. Aquests percentatge dista de ser l’ideal per
a un servei de transport col·
lectiu. Els autors recomanen
“continuar amb les ITV fins a
haver auditat el 100% la flota,
doncs cap la possibilitat de que
el material mòbil no assenyalat de bon principi sigui el que
presenta més deficiències”.

Les JERC diuen que la Hispano-Monbús “és un perill públic”
Un dels actors polítics més
crític amb Monbus-Hispano,
les Joventuts d’ERC, ha manifestat en conèixer l’auditoria
que “queda clar que Monbus
és un perill públic” i insten a
l’alcalde Castells a “accelerar el
rescat de la concessió” per “no
posar en risc més usuaris”.
Les JERC destaquen de l’auditoria feta a Monbus se’n desprenen dades “molt preocupants que posen en un seriós
perill als usuaris”, com per
exemple que dels autobusos

inspeccionats a través d’una
ITV mòbil, “el 16’7% dels autobusos han tingut un informe
desfavorable”. Les JERC consideren “patètic” que tot i ser
una inspecció “voluntària” casi
2 de cada 10 busos “van rebre
una valoració desfavorable i
no són aptes per circular perquè no han passat la inspecció
tècnica en el moment de dita
inspecció”, tal i com destaca
l’auditoria.
A més a més d’aquesta auditoria també se’n desprèn que

Monbus va “amagar” autobusos als inspectors perquè tal
i com es detalla en l’informe
“només 24 de les 35 matrícules detectades havien sigut assenyalades per Monbus”.
Els republicans afegeixen
que “ara queda contrastat
amb dades el que portem
cinc anys denunciant i Marc
Castells negant. L’alcalde només pot fer una cosa: lluitar
per la seguretat dels igualadins i fer fora d’una vegada
aquesta empresa”.

MENÚ EXECUTIU
DE DIMARTS
A DIVENDRES

CALÇOTADES
PER ENCÀRREC
DE DIMARTS A
DIUMENGE

Barri dels Vivencs 1 - 08787
La Pobla de Claramunt
T. 93 808 60 11
www.masdelsvivencs.com
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Nova edició del concurs d’aparadors
comercials de “La Mostra”
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament convoca
per sisena vegada el
Concurs d’Aparadors
Comercials amb motiu de
la 29a edició de La Mostra
d’Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil. La iniciativa
vol contribuir a dinamitzar
l’activitat comercial i, alhora,
celebrar d’una manera més visual aquest esdeveniment, que
tindrà lloc del 12 al 15 d’abril.
El període d’inscripció ja és
obert i es tancarà el proper dia
15 de febrer.
En el concurs hi poden participar tots els comerços
d’Igualada que decorin el seu
aparador amb la idea de “teatre” a través d’un interrogant,
responent a la pregunta “Què
és per tu el teatre?” i, seguint
la campanya gràfica de La
Mostra 2018 sota l’eslògan “La
curiositat en escena”, acompanyar la imatge de l’aparador
amb una petita frase.
Enguany s’atorgaran tres
premis als millors aparadors; el primer estarà dotat amb 500 euros, el segon
amb 300 euros i el tercer
consistirà en la gravació i
l’emissió d’una falca publicitària a l’emissora municipal
Ràdio Igualada 103.2 FM.
A més, aquest Concurs d’Apa-

Busquen figurants per a
un spot municipal sobre
l’oci nocturn saludable

REDACCIÓ / LA VEU

radors torna a anar lligat, un
any més, amb el Joc del Comerç de La Mostra, que proposa un repte als infants de
la ciutat. Els establiments situaran a l’aparador un dels
interrogants de colors que
els lliurarà l’organització de
La Mostra. Els infants participants hauran d’identificar
com a mínim quinze comerços amb al color de l’interrogant i lliurar la butlleta de participació als diferents punts

d’informació.
Tots els comerciants que hi
vulguin participar poden consultar les bases del concurs
als webs www.igualada.cat o
a www.lamostraigualada.cat.
La inscripció es pot formalitzar al portal tramits.igualada.
cat, per correu electrònic a comerc@aj-igualada.net o lliurant les butlletes al servei municipal de Comerç, a la Plaça
Sant Miquel 12, o a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC).

L

a regidoria d’Entorn
Comunitari de l’Ajuntament està treballant
en una nova campanya per a
la promoció de l’oci nocturn
saludable, la reducció de riscos associats al consum de
substàncies i la prevenció de
les agressions sexistes. Amb
aquesta finalitat, properament
es gravaran diferents continguts audiovisuals, emmarcats

en el context de festa i, per
això, es busquen protagonistes
i figurants. El rodatge tindrà
lloc entre febrer i març.
Els majors de 18 anys que vulguin participar en el rodatge
de l’espot, poden contactar
amb l’Ajuntament a través del
correu electrònic programaprevencio@aj-igualada.net o
bé del telèfon 93 803 19 50,
extensió 4409, especificant el
seu nom i cognoms, telèfon i
correu electrònic.

Alumnes de La Gaspar
visiten la 080 Fashion

Més de cinquanta empresaris, formats
en programes de la UEA i EADA
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Unió Empresarial de
l’Anoia (UEA), conscient de la importància
que té rebre una bona formació a nivell professional per a
millorar habilitats i coneixements, i així ser més competitius en el món empresarial,
aposta per la formació executiva d’alta qualitat organitzant diversos programes al
territori.
L’objectiu és, segons fonts de
l’entitat, “oferir la oportunitat
als empresaris de la comarca
de formar-se sense haver-se
de desplaçar a Barcelona”.
En aquest sentit, més d’una
cinquantena
d’empresaris
anoiencs ja s’han format en
diversos programes per a directius en els darrers dos anys
a la comarca, de la mà de l’entitat empresarial i l’escola de

negocis EADA, i la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada
i el Campus Universitari.
En marxa la 3a edició
del MDP
Des del mes de gener una desena de directius participen
a la tercera edició del programa de direcció general, el
Management Development
Programme. Una formació
que ha adquirit una solvència
avalada per tots els alumnes
participants, i que el seu èxit
radica en la metodologia i el
contingut dels mòduls, que
s’adapta a les necessitats dels
alumnes, en què es treball
amb grups reduïts, i en l’alt
nivell qualitatiu del professorat.
En línia amb aquesta aposta
per la formació executiva de
qualitat, la Unió Empresarial de l’Anoia, amb EADA

també com a partner, està a
punt d’iniciar el Programa de
Desenvolupament de Lideratge. L’objectiu de la formació és
que els mànagers i directius de
les empreses millorin i desenvolupin les seves habilitats de
lideratge i coneguin un ventall
d’eines que els permetin afrontar aquest rol amb èxit, per ser
capaços de motivar i generar
compromís dels seus equips,
transformar
l’organització,
buscar noves línies de negoci
que s’adaptin a la realitat en
canvi constant, i assolir els
reptes plantejats.
El programa s’inicia el 23 de
febrer fins el 18 de maig, i es
realitzarà els divendres a la
tarda, de 16h a 20h al Campus
Universitari d’Igualada. Per a
més informació posar-se en
contacte amb la UEA al telèfon 93 805 22 92 o bé per mail
formacio@uea.cat.

REDACCIÓ / LA VEU

C

om en altres edicions
l’Escola
Municipal
d’Art Gaspar Camps
ha tingut l’oportunitat de visitar alguna de les desfilades
de les firmes de moda participants a la 080 Barcelona Fashion.
El dia 1 de febrer, el departament d’artesania en pell de l’escola va estat present i va gaudir
aquest any de la desfilada de la
col·lecció de la Firma igualadina Mietis titulada “A Safari
to wonderland” Fall-Winter
2018/2019, de la dissenyadora
Maria Fontanellas, guanyadora de la passada edició del
Premi Nacional 080 al Disseny
Emergent.

L’alumnat de segon curs del
cicle formatiu de grau mitjà
d’Artesania en Cuir de l’escola
municipal d’art Gaspar Camps
va gaudir d’una col·lecció caracteritzada per una amplia
gamma cromàtica equilibrada
en l’aplicació de colors, creant
un mosaic sobre la pell ple de
vitalitat i expressivitat; dissenys amb la pell d’alta qualitat d’Igualada com a protagonista inspirats amb les obres
d’Henri Matisse.
L’escola Gaspar Camps ofereix
ensenyaments oficials professionalitzadors en l’àmbit del
disseny, en les especialitats de
disseny gràfic i disseny en pell.
És l’única escola de Catalunya
que imparteix cicles formatius
reglats, amb titulació oficial.
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La fira tèxtil BSTIM va aprofitar el saló de moda 080 Barcelona
Fashion per anunciar que tornarà el 6 i 7 de març de l’any vinent
REDACCIÓ / LA VEU

L

a passarel·la 080 Barcelona Fashion ha estat el
marc escollit per presentar la imatge gràfica de la
propera edició de la fira tèxtil
BSTIM i per revelar-ne les dates: tindrà lloc els dies 6 i 7 de
març de 2019. La quarta edició de la fira, doncs, ja queda
fixada al calendari i les entitats
organitzadores –Fira d’Igualada i l’agrupació tèxtil FAGEPIja han començat a treballar
en les tasques de difusió de
l’esdeveniment amb l’objectiu
d’aconseguir reunir més expositors i visitants que mai.
L’anunci s’ha fet aquest migdia al recinte modernista Sant
Pau on se celebra la 080, i hi
han estat presents l’alcalde
d’Igualada Marc Castells, la
Primera Tinent d’Alcalde de
l’Ajuntament d’Igualada Àngels Chacón, el regidor de promoció cultural Pere Camps, el
president de Fira d’Igualada
Joan Domènech, el nou president de l’agrupació tèxtil Fagepi Josep Ignasi Reixach i el
seu predecessor Joan Gabarró,
i el gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la
Generalitat de Catalunya Miquel Rodríguez.
El febrer de l’any passat la
fira va rebre 1.400 visitants
La darrera edició de BSTIM,
que va tenir lloc el passat mes
de febrer de 2017, va reunir a
Igualada una seixantena d’expositors i 1.400 visitants, una
xifra similar a les dues edicions anteriors. Els expositors
eren principalment tallers

Tot i que enguany no
hi ha edició de la Fira,
que ha passat a tenir
periodicitat biennal,
des de l’organització
ja treballen per fer que
l’edició 2019 compti
amb més expositors i
compradors que mai
que fabriquen peces acabades
de confecció i gènere de punt,
i els visitants majoritàriament
responsables de compres, dissenyadors i distribuïdors de
marques de moda europees
interessats en trobar proveïdors de proximitat, i venien de
diversos països d’arreu del món
com Rússia, Anglaterra, Suècia,
Holanda i Itàlia.
Després d’haver celebrat tres
edicions i haver-se consolidat
com una cita de referència per
expositors i visitants, l’organització va apostar per celebrar
BSTIM cada dos anys per tal
d’adaptar-se a la pròpia dinàmica del mercat tèxtil, ja que en
un sol any el sector industrial
no incorpora prou novetats i les
empreses productores no generen noves capacitats o serveis
que s’hagin de presentar a marques i distribuïdors.
La fira tèxtil BSTIM (Best Solutions in Textile Manufacturing)
és l’única fira de producció tèxtil de l’Estat espanyol i té com a
objectiu estimular la fabricació
tèxtil de proximitat i enfortir la
indústria local. Està organitzada
per Fira d’Igualada i l’agrupació
tèxtil FAGEPI amb el suport de
l’Ajuntament d’Igualada.

El sector tèxtil continua creixent,
amb bones dades d’ocupació i vendes
Segons el Centre d’Informació Tèxtil i de la Confecció (Cityc), la facturació del
sector tèxtil a Espanya va
créixer un 6,4% i la del sector de la confecció ho va fer
en un 2,7%, si es comparen
les dades recollides al gener-març de 2017 amb els de
gener-març del 2016.
En aquest mateix període, la
producció tèxtil va millorar
un 3,7%, mentre que la producció del sector de la confecció va baixar en un -5,1%.
En termes d’ocupació, els afi-

liats a la Seguretat Social en
el mes d’abril de 2017 en el
sector tèxtil eren un 3,7%
més que els afiliats a l’abril
de 2016. En el sector de la
confecció, els afiliats han
crescut un 0,4% en la comparativa interanual d’aquest
mateix mes.
Pel que fa a la inversió es
refereix, entre gener i març
de 2017 es van realitzar més
importacions de maquinària que entre gener i març
de 2016, exactament, un
21,2% més.

Joan Gabarró, Josep I. Reixachs, Marc Castells, Àngels Chacón, Joan Domènech, Miquel Rodríguez i
Pere Camps, amb el cartell de la propera edició de BSTIM.
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La consulta al CAP Nord d’al·lèrgies a La igualadina Miriam
la població infantil ofereix bones dades València, nova presidenta
de Jove Cambra nacional
Aquest projecte està liderat
REDACCIÓ / LA VEU

L’al·lèrgia és una reacció im·
munològica anòmala de l’or·
ganisme contra substàncies
externes (al·lèrgens) introdu·
ïdes per inhalació (àcars, pol·
len, epitelis, fongs, làtex, etc.),
ingestió (aliments, fàrmacs),
injecció (fàrmacs, picada d’hi·
menòpters) o contacte amb la
pell (fàrmacs, productes quí·
mics, etc.).
Les al·lèrgies es poden relaci·
onar amb malalties de l’aparell
respiratori com l’asma, la rini·
tis i la conjuntivitis; malalties
de la pell com l’èczema i la ur·
ticària, o amb reaccions greus
d’inici ràpid que afecten con·
juntament la pell, l’aparell
respiratori i el cardiovascular
(anafilaxi).
L’al·lèrgia respiratòria, ali·
mentària i cutània a fàrmacs i
a himenòpters són les malalti·
es al·lèrgiques més freqüents.
El nombre de persones afecta·
des per malalties al·lèrgiques
cada vegada és més gran i les
previsions de futur preveuen
una tendència a l’alça o man·
tinguda d’afectats. El col·lectiu
pediàtric són els més vulne·
rables donat que estan justa·
ment en edat de creixement i
desenvolupament de l’aparell
immunitari.
El Consorci Sanitari de l’Ano·
ia disposa de professionals
especialitzats amb una llarga
experiència també en al·lèrgi·
es pediàtriques ja sigui al CAP
Nord o a l’Hospital.
Darrerament, però, i amb

Des de la posada en
funcionament el desembre de 2016, ja
s’han atès 73 pacients,
baixant un 21% les derivacions a l’Hospital
l’objectiu de garantir un abor·
datge i tractament proper, re·
solutiu i ràpid a la població,
el CAP Igualada Nord va
obrir el desembre del 2016
una nova consulta dirigida a
diagnosticar i tractar al·lèrgi·
es respiratòries i alimentàries.
Aquesta atenció, compleix els
requisits bàsics pel diagnòs·
tic i tractament de la malaltia
al·lèrgica seguint una orga·
nització basada en el “model
assistencial d’atenció al·ler·
gològica a Catalunya” del
Departament de Salut.

per la Dra. Bèlgica Minaya,
pediatra especialista en im·
mune al·lèrgia i Ester Molas,
infermera pediàtrica formada
en aquesta matèria. Durant el
mes de juny del 2017 les Dres.
Bèlgica Minaya, les inferme·
res Ester Molas, Ester Cas·
tillo, Gemma Bertran i Fina
Bové del Consorci Sanitari
de l’Anoia i Silvia Del Valle
Fernández, de l’Hospital de
Sant Joan de Déu han fet un
curs de formació a professi·
onals d’Atenció Primària de
l’Anoia; “Patologia al·lèrgica
pediàtrica al Cap Igualada
Nord”.
El protocol descriu que l’equip
del CAP Igualada Nord de·
tectarà els motiu que causa
l’al·lèrgia, realitzarà les proves
pertinents pel seu diagnòstic,
donarà el suport educatiu i
seguiment a la família i a l’in·
fant. Algun tipus d’al·lèrgia,
caldrà ser atès a nivell hospi·
talari per seguir tractaments
no disponibles a nivell d’Aten·
ció Primària. En aquest cas, el
treball continu i coordinat en·
tre els professionals del CSA
d’atenció primària i Hospital
farà possible donar un servei
al ciutadà de màxima qualitat.
Des de la posada en marxa
d’aquesta nova consulta, apro·
ximadament un any, s’han atès
73 pacients i s’han pogut re·
soldre 1 de cada 4 pacients en
la mateixa primària; això ha
significat que han disminuït
en un 21% les derivacions de
la primària a l’Hospital.

Acord de Servisimó Igualada
amb Sinergia H20

D

issabte 27 de gener,
en el marc de l’As·
semblea Nacional
de Traspàs de les Joves Cam·
bres de Catalunya celebrada
a Igualada en el recinte de
l’Adoberia Bella, la igualadina
Míriam València, va iniciar el
seu mandat com a Presidenta
Nacional de la JCI Catalunya
2018. Míriam València en
el seu programa va remarcar
que vol que aquest 2018 si·
gui un any per consolidar la
JCI Catalunya com una enti·
tat referent en la millora de
les nostres ciutats i que sigui
un vehicle per canalitzar les
idees dels joves actius orga·
nitzant projectes de desenvo·
lupament Social, Econòmic i
Cultural. També va insistir en
la importància de continuar
sent forts a nivell Internacio·
nal o n la entitat té un gran
pes en les decisions de la as·
semblea mundial
El relleu el va agafar de la
també Igualadina Xènia Cas·
telltort Pedregosa, Presidenta
2017, que va fer un balanç
molt positiu de les activitats i
projectes de l’any 2017.
En la seva presentació, la Mí·
riam va presentar els diversos
projectes que es realitzaran
durant l’any, com la presencia
en els esdeveniments Inter·
nacionals de l’entitat, com la
propera reunió de Presidents
Europeus a Zagreb, durant la
segona setmana de febrer; el
Congrés Mundial a Goa (Ín·
dia) entre d’altres. També, en
el marc de l’assemblea, es van
presentar diversos projectes

per a potenciar els projectes
locals, així com establir me·
canismes per a que més jo·
ves inquiets s’apropin posant
emfàsi en una política de re·
cruitment per reforçar i am·
pliar la entitat.
L’ inici de l’Assemblea de
Traspàs de Poders va comp·
tar amb la presencia de l’al·
calde Marc Castells i Berzosa
que va dedicar unes paraules
d’agraïment vers l’activitat
que realitzen les Joves Cam·
bres de Catalunya en relació
als joves, a la comunitat i va
remarcar el fet que la presi·
denta entrant i sortint siguis
igualadines i dones al cap·
davent de llocs de respon·
sabilitat. L’equip Junta Naci·
onal que acompanyarà a la
presidenta Míriam València
està composada per: Past
Presidenta, Xènia Castellort
– Secretaria General, Ariad·
na Farrés – Tresorer, Marc
Rué– VP Formació, Ció Sen·
senrich – VP Internacional,
Noelia Moliner –Patricia
Garcia– Asessora Legal.

Divendres vinent, xerrada
de Decidim sobre habitatge

REDACCIÓ / LA VEU

A

quest dilluns 5 de
febrer, el concessio·
nari Audi-Volkswa·
gen-Skoda Servisimó Igua·
lada va signar el conveni de
col·laboració amb Sinergia
H2O, societat de socorristes
i monitors esportius. Amb
aquesta col·laboració, Ser·
visimó segueix apostant per
l’esport i l’activitat física.
L’acte de signatura ha estat
presidit per Francesc Pua,
Gerent de Servisimó apro·
fitant el llançament del nou
model de Volkswagen, el
T-Roc. Un crossover que està
tenint una molt gran rebu·

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E
da pel públic degut a la seva
perfecta fusió d’esportivitat,
tecnología i connectivitat
d’última generació amb la

eficiencia, sistemes de se·
guretat i assistents de con·
ducció ja característics de la
marca alemana.

l pròxim divendres 16 de
febrer a les 19.30h, a l’Es·
pai Cívic Centre d’Igua·
lada se celebrarà una xerrada
sobre el dret a l’habitatge.
Organitzada des del grup
municipal de Decidim Igua·
lada i titulada “L’habitatge:
un dret com una casa”, ani·
rà a càrrec de Carme Trilla,
presidenta de la Fundació
Habitat3 i col·laboradora de

Càritas en temes d’habitatge
social i d’inclusió.
En l’acte organitzat per la
confluència d’esquerres igua·
ladina també hi participarà
Helena Trias de Sostre Cívic,
una coneguda cooperativa
que promou un model al·
ternatiu d’accés a l’habitat·
ge, a través de la divulgació,
l’assessorament, la cerca de
finançament, promoció i ges·
tió d’habitatge cooperatiu en
règim de cessió d’ús.
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La Brigada Municipal es reforça
amb 26 nous efectius

10 joves de l’Anoia, de
pràctiques al Regne Unit
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

L

a Brigada Municipal
d’Obres de l’Ajuntament d’Igualada es reforça temporalment, aquest
any 2018, amb vint-i-sis treballadors procedents de plans
d’ocupació de la Diputació de
Barcelona i del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

En aquest segon cas, el Programa Treball i Formació
està subvencionat pel SOC,
la Generalitat de Catalunya,
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social
Europeu. Durant els propers
mesos, aquestes prop de trenta
persones faran tasques de suport al personal municipal en
àmbits com els parcs i jardins,

les obres, la lampisteria i el
manteniment en l’espai públic
i els equipaments municipals.
Divendres, 2 de febrer, l’alcalde, Marc Castells, i el tinent
d’alcalde de Qualitat Urbana,
Jordi Pont, amb els responsables de la Brigada, els han
donat la benvinguda i els han
animat perquè treballin amb
vocació de servei a la ciutat.

Espai d’Atenció per a famílies amb
adolescents al Consell Comarcal
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Espai d’Atenció per Famílies amb Adolescents
és un servei dirigit a
famílies que tenen interès a
treballar aspectes relacionats
amb l’adolescència i els canvis
en les relacions familiars que
poden produir-se en aquesta
etapa, amb l’objectiu de millorar la convivència familiar.
Aquest servei forma part del
Programa d’acompanyament
socioeducatiu a l’adolescent
que depèn de la unitat d’igualtat i inclusió Social del De-

partament de Benestar Social
i Atenció a la Ciutadania del
Consell Comarcal de l’Anoia.
Aquest projecte, que ja fa
un parell d’anys que treballa
oferint assessorament i orientació tant als familiars com
als adolescents ha iniciat una
campanya per tal de difondre
aquest servei personalitzat,
gratuït i itinerant que té com
a finalitat principal promoure
el benestar dels adolescents
acompanyant-los a ells i a les
seves famílies en el seu itinerari vital.

Se vende finca de 300.000m2 (30 hectáreas)
Casita de piedra antigua restaurada con chimenea, 2 pozos de agua
abundante. Gran plantación de olivos y almendros. Cueva natural para
ganado. Bosques de pinos, caza salvaje y todo tipo de setas. Se incluye:
gran tractor y aperos en buen estado. Ideal para caballos, granja, verduras, etc. Precio total: 90.000€
Para más información y visitas:
696 08 41 29 Señor Lluís

Se vende casa de pueblo de 7 habitaciones
En buen estado, amueblada, chimenea, bodega de vino, patio y jardín,
para entrar a vivir. Con finca de 14 hectáreas (140.000m2) 3 pozos de
agua para regadío, gran plantación de olivos. Zona de bosques de
pinos, caza y setas. Ideal para caballos, granjas y verduras. Gran tractor
y aperos en buen estado. Precio de las dos propiedades: 120.000 €
Para más información y visitas
696 08 41 29 Señor Lluís

Les persones interessades poden demanar cita trucant al
679 964 667 o enviant un correu a l’adreça de correu: evaroset@anoia.cat

A

finals de novembre
l’associació La Víbria
Intercultural amb la
col·laboració de l’Oficina Jove
de l’Anoia, va posar en marxa
el projecte ImproveYourself–
Mobilicat per a joves inscrits a
Garantia Juvenil. El programa
ofereix l’oportunitat de realitzar pràctiques professionals a
l’estranger amb l’objectiu de reduir l’atur juvenil. Es finançat a
través del Fons Social Europeu
i es gestiona a través del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
La Víbria, va seleccionar un
total de 20 joves, 10 dels quals
de l’Anoia, d’entre 18 i 27 anys
amb estudis de cicles formatius de grau mitjà i superior,
que aniran a fer una estada a
Bristol per fer pràctiques del
seu àmbit professional. Les
pràctiques en empreses a Anglaterra duraran 3 mesos, del
4 de març fins al 25 de maig.

El programa, inclou en la fase
prèvia una preparació intercultural i lingüística. Així, els
joves, des de principi de gener
estan rebent classes d’anglès
a l’acadèmia Ready d’Igualada, per tal de preparar millor
la seva estada i realitzen tutories individuals i grupals en
les quals es treballen diversos
aspectes per a una millor inserció laboral i també sessions
d’interculturalitat per conèixer
millor els costums i la cultura
del país. A la tornada i durant
dos mesos posteriors a l’estada
rebran un acompanyament a la
inserció laboral amb el suport
dels professionals del Consell
Comarcal de l’Anoia.
Per a més informació podeu
contactar amb l’assessoria de
Mobilitat Internacional de
l’Oficina Jove de l’Anoia al
correu mobilitat@anoiajove.
cat, trucant al 93.805.15.85
ext.4, o enviant un whatsapp al
679.964.669

GREMI DE CONSTRUCTORS
I PROMOTORS D’OBRES DE LA COMARCA DE L’ANOIA
Curs: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
Adreçat: Als arquitectes superiors i tècnics , enginyers superiors i tècnics, empresaris agremiats
i col·laboradors del sector.
Data inici: 05/03/2018
Data final: 11/04/2018
Horari: 18:30 a 21:00 h
Durada: 40 hores
Preu: 0 €
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: www.gremiconstructorsanoia.cat
Àrea de Formació de GCPCA Ctra. de Manresa, 131 bxs . 08700 IGUALADA
gcpa@uea.cat Tel. 938052292 dl-dc de 17 a 19 h i dv de 10 a 13:30 h

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació adreçats prioritàriament
a persones treballadores ocupades, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
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Rotary Club plantarà
demà dissabte arbres a
l’entorn del nou
Mirador de les Guixeres

Des del Rotary Club d’Igualada, volen contribuir amb la
protecció del medi ambient
i és per això que demà dissabte dia 10 de Febrer, organitzen una plantada d’arbres
a l’Anella Verda ,al costat del
nou Mirador de Montserrat a
les antigues Guixeres, que va
ser inaugurat el passat 27 de
gener. Cada membre del Club
hi plantarà un arbre, i tothom
que vulgui participar serà
benvingut.
Aquesta acció, té el suport de
l’Ajuntament d’Igualada, i seguint les seves directrius tècniques i ambientals, els tipus
d’arbres escollits son alsines
i roures. A la zona indicada, trobareu els clots oberts i
eines, pales i xapos.
Després l’activitat s’acabarà
compartint una calçotada al
Kiosk del Rec.
La protecció del medi ambient
i la lluita contra el canvi climàtic són essencials per aconseguir la meta de Rotary de
prestar un servei sostenible. Es
una de les àrees d’interès preferent de la Institució.
El deteriorament ambiental
i el canvi climàtic plantegen
serioses amenaces a la humanitat, aquests factors tenen un
impacte desproporcionat en
les persones més vulnerables,
precisament aquelles amb les
que Rotary té una major responsabilitat.
Rotary International, inicia
aquest any una campanya a nivell mundial, posant al servei
del Medi Ambient la força que
dona una organització que te
1.250.000 socis en 196 països.
El repte es que cada un planti
un arbre cada any. Els arbres
eliminen diòxid de carboni i
altres gasos hivernacle de l’aire, la qual cosa, al seu torn,
alenteix el canvi climàtic.
Resum:
Dissabte 10 de Febrer a les
11:00 h. – al Mirador de Montserrat, s’adjunten opcions d’accés que ha de ser de vianant.
Preu de cada arbre : 25 €
Calçotada (opcional):
KIOSK DEL REC. Preu per
persona 25€.
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Iguana completa el desplegament
de la fibra òptica a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

I

guana, l’operador de telecomunicacions de l’Anoia, ha completat el desplegament de la seva pròpia
xarxa de fibra òptica a Igualada, de manera que tots els habitatges i empreses de la ciutat
estan en cobertura de la fibra
òptica d’Iguana i poden contractar la connexió a Internet
a través de fibra òptica amb
l’operador local.
La xarxa de fibra òptica que
ha desplegat Iguana és pròpia
i per fer-la arribar a totes les
adreces d’Igualada ha necessitat més de 100 quilòmetres de
cable de fibra òptica i ha invertit un milió d’euros de fons
propis. En total dóna cobertura a uns 20.000 immobles de la

L’empresa ha invertit
un milió d’euros de fons
propis en 100 kilòmetres de xarxa de fibra
per arribar a 20.000
immobles de la ciutat
ciutat d’Igualada.
El desplegament de la xarxa de fibra òptica d’Iguana a
Igualada va començar l’any
2014 i tal i com estava previst
ha finalitzat amb l’entrada de
l’any 2018. A Masquefa Iguana també està desplegant la
seva pròpia xarxa de fibra òptica i ja compta amb més d’un
43% del municipi desplegat.
En el darrer any el nombre de
clients que confien en Iguana
ha pujat un 42 %. Iguana ofe-

A

mb el lema “Comparteix el que importa” comença la
campanya de Mans Unides del
2018. Com no des d’Igualada hem començat amb joia
aquest curs compartint el dissabte dia 3 de febrer un sopar
de germanor, amb tots els
voluntaris, socis, col·laboradors i amics. Vam començar
amb un bon pa amb tomàquet
i xocolatada i després amb el
testimoni del Missioner combonià Eugenio Yago que ens
va recordar que tota ajuda
econòmica és important però
que quan fem un donatiu pensem també en la dignitat de la

persona.
Durant el sopar vam compartir també el goig d’haver rebut
recentment el Premi Ciutat
d’Igualada.
Volem agrair a tots els que vau
fer possible que poguéssim
celebrar aquest sopar la vostra

L’igualadí Salvador Serra ja
és a Avilès (Astúries), després
d’haver caminat 2.817 kilòmetres en el seu nou repte del
“Camí Solidari” en benefici
de Càritas. De moment, ja es
porten recaptats 4.029’90€.
Qui vulgui col.laborar pot ferho enviant diners al compte
ES47 2100 0001 0702 0022
1597, indicant les paraules
Camí Solidari.

reix un servei i un tracte de
proximitat als seus clients i Puigcerdà acull una
és per això que una de les al- competició de globus
tres fites importants de l’empresa aquest any 2017 ha estat organitzada
l’obertura de la seva primera per Ultramàgic
botiga ubicada al carrer Santa Caterina, 32 d’Igualada. El
2018 arriba amb nous reptes
per a l’operador anoienc amb
nous objectius de desplegament i la possibilitat d’oferir
nous serveis i paquets comercials.
Iguana és un operador de telecomunicacions amb seus
a Igualada i a Masquefa que
desplega la seva pròpia xarxa de fibra òptica i de radioenllaç i que ofereix serveis
d’Internet, telefonia mòbil i
telefonia fixa tant a empreses
Puigcerdà acull fins diumencom a particulars.
ge 11 de febrer la segona edició de la Balloon Concept
Challenge, una cursa de globus high-tech que reunirà els
millors aeronautes d’Europa.
La cursa comptarà enguany
amb la col·laboració de l’empresa fabricant d’aquests
ECO globus, Ultramagic,
amb seu a Igualada. L’objectiu dels participants és
recórrer la màxima distància amb el menor consum
d’energia possible.
La Balloon Concept Challenge va néixer el passat febrer
de 2017 de la mà de l’aeronauta Pierrick Duvoisin i el
seu equip Balloon Concept,
amb una primera edició exisolidaritat amb la nostra enti- tosa amb sortida a Neuchâtat i us encoratgem a treballar tel (Suïssa). Duvoisin, amb
tots junts per un món millor. quatre rècords mundials en
Per tant si voleu seguir col·la- resistència, és pioner en el
borant amb la nostra entitat desenvolupament i la consaquest cap de setmana a les trucció de prototips de gloEsglésies d’Igualada es farà la bus de baix consum d’energia, els ECO globus.
col·lecta per Mans Unides.

Mans Unides va celebrar
el seu sopar anual de germanor
MANS UNIDES / LA VEU

Salvador Serra ja és a
Avilès en el seu Camí
Solidari per Espanya
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El més llegit 					

www.veuanoia.cat

#latevaveu
Jo faré #VagaFeminista El proper 8 de març #EnsAturem per la igualtat efectiva, per acabar amb
la bretxa salarial, per erradicar l’assetjament contra les dones, per..... #8MjofaigVaga

Alba Vergés @albaverges

1

Les cinc escoles públiques
d’Igualada -Dolors Martí,
Emili Vallès, Gabriel Castellà, García Fossas i Ramon
Castelltort- han decidit
anar junts al Carnaval.

2

L’exregidor de PxC d’Igualada, Robert Hernando,
acusat d’intent d’homicidi.

3 L’Ajuntament

d’Igualada
busca protagonistes per
un espot publicitari per
promocionar l’oci nocturn
saludable.

Instants de La Veu

@veuanoia

Felicitats a tothom qui està vinculat d’alguna manera al @handboligualada perquè aquesta tarda a
Les Comes hem pogut veure un club amb els millors valors i amb molt present i futur. Enhorabona
i molta sort !

Josep Maria Palau @josepmariapalau
Aquest dilluns 29G he fet entrega a la Biblioteca
d’Igualada d’1 PenDrive amb més de 1600 fotos
de més de 200 barraques de #pedraseca a l’Anoia.
Un Patrimoni que cal donar a conèixer i conservar. @VeuAnoia @RadioIgualada

Daniel Macia Marti @Macia_daniel
Les marques igualadines, @puntoblancooficial, @escorpionstudio, @nauloverofficial i
@mietistudio van desfilar a la @080bcnfashion. Avui és el torn de La Veu de l’Anoia
amb la moda
igualadina.
#instafashion #instamoda #moda #fashion
#fashionweek #barcelona #080bcnfashion

Els estudis posteriors del 21D, ja van deixar clar
que TV3 va ser l’únic mitjà plural. Tot i això, el
govern espanyol segueix intentant colar la mentida. No caurem en el parany, SALVEM TV3!

Joan Mangues @jmangues
L’escola pública d’igualada participarà a la rua
de Carnaval 2018 reivindicant l’escola pública
com l’escola d’Igualada, l’escola que garanteix la
igualtat d’oportunitats, la cohesió, la diversitat, la
inclusió, els valors, l’educació,la laïcitat,la democràcia,la igualadinitat...

José Garcia Canales @jgarcia7475

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#11 Xavi Planell / Culé, fotògraf i pare del Baldrick
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...

Parcmotor Castellolí @Parcmotor
LPresentem la 6a edició de FineArt Igualada:
45 fotògrafs, 10 escoles de fotografia i imatge, 2
col·lectius, 2 premis de fotografia i el nostre concurs seran al FineArt Igualada, del 23 de febrer al
18 de març. http://www.fineartigualada.cat
@ajigualada @marccastells @camps_oviedo

“Els igualadins i igualadines recuperen el riu Anoia”
Degut al canvi climàtic patit aquesta passada dècada, el cabal del riu
Anoia a augmentat considerablement fins a nivells mai vistos.
Les necessàries i obligades obres
per reforçar tota la riba al seu pas
per la ciutat, han dut a terme a realitzar un projecte molt més ambiciós per la capital de l’Anoia, ja
ho diu la dita, no hi ha mal que
per bé no vingui, i així és.
En els propers anys tots els igualadins/nes podrem gaudir d’una
magnífica platja amb una zona
per banyistes (les seves mascotes
també), una zona on es podrà
practicar esports aquàtics, un circuit per passejar amb barques i
una gran àrea de pícnic amb bones ombres on ens podrem guarir
del sol els estius més calorosos.
Ja només ens cal esperar el dia de la
inauguració per fer realitat aquesta
noticia, que tant bona rebuda han
tingut els ciutadans d’Igualada.”

El diumenge dia 11 de febrer obrim de nou el
circuit de Motocròs! Vine abans de les 10h i gaudeix fins a les 14h d’un circuit únic en un entorn
immillorable! El preu pels pilots que disposin de
llicència federativa és de 20€ i pels que no en tinguin, 40€, amb l’assegurança.

CULTURA IGUALADA @culturaigualada
Vaig acompanyar molts anys al meu pare, veterinari de professió, per desenes de granges de porcs
i mai he vist res igual que el que avui mostra #SalvadosGranjas Crec que no és representatiu de la
majoria dels ramaders.

Ramon Vicens @ramonvicens1
El @CAPNordIgd disposa d’una consulta d#immuneAl·lèrgia per a la població pediàtrica. Tant
al Cap Nord com a l’@Hospitaligd, el #CSA disposa de professionals especialitzats amb una llarga experiència també en #al·lèrgies pediàtriques.

Hospital d’Igualada @Hospitaligd
Aquest diumenge al circuit permanent de BTT Les
Comes ,vina a gaudir del Gran Premi Ciutat Igualada BTT amb els millors bikers de Catalunya.

FOTO: Cesc Sales

Esport Igualada @esportigualada
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El sector de les Noves Tecnologies
de la Informació i la Comunicació
(TIC)

per Pia Prat

En aquesta ocasió ens endinsem al món de
les TIC, sempre amb un ull posat a la comarca de l’Anoia. Veurem quin és el paper de la
dona en aquest sector, com evoluciona el sector, quanta demanda hi ha, com es formen els
professionals...
Quin és el paper de la dona en el sector TIC?
Aprofitant que el dia 11 de febrer és el dia internacional de la dona i la nena de la ciència
per les Nacions Unides.
I: És un paper pobre hi ha molt poques dones que s’hi dediquin. És una professió actualment plena d’homes i és estrany perquè
la dona pot perfectament encaixar en aquest
tipus de professió amb totes les diferents especialitats que hi han no s’acaba d’entendre el
perquè la noia quan ha de prendre una decisió de començar a iniciar uns estudis no opta
per estudis d’informàtica.
M: D’informàtica i de tecnologia en general. El
tema tecnològic va molt associat als homes de
fet des de petits les diferències ja només amb el
tipus de joguines fins i tot i potser això també
fa que les noies no s’hi llencin. El percentatge
és testimonial i molt, molt baix... és residual.
Hi ha sortides laborals a la comarca si parlem d’estudis TIC?
I: Cal distingir diferents nivells d’estudis TIC.
Jo que estic a la formació professional té dos
nivells amb totes les famílies professionals, el
grau mitjà i el grau superior. Es necessita molt
professional de grau superior. El de grau mitjà
està força cobert, no hi ha tanta sortida, però
de grau superior n’hi ha molt. Tots els alumnes
que estudien carreres universitàries o estudis
de grau superior tenen feina i a la comarca, i
concretament a Igualada que és una ciutat on
el sector TIC té molta importància, no té suficientment visibilitat per la població en general sempre és parla de curtits, tèxtil o gènere
de punt. El sector TIC té molta importància i
empreses molt potents amb molts treballadors
i tots els titulats , els alumnes que finalitzen els
estudis tenen feina.
M: i nosaltres que formem part a l’associació TIC Anoia i la patronal del sector
portem el tema de formació i la realitat és
aquesta, hi ha una demanda brutal. El 100%
de la gent que surt amb aquests estudis té
feina, i a la comarca.
Què s’ha de fer per formar part de l’associació d’empreses TIC?
M: S’ha d’anar a la web ticanoia.cat i omplir el
registre per associar-se. Hi ha diferents tipologies d’associat i es pot coŀlaborar de moltes formes diferents. El que nosaltres busquem parlant de formació de l’associació és en primer
lloc crear vocació, si creem vocació la resta ve
rodat perquè llavors també tindrem més alumnes, més professionals al sector i les empreses

“Nosaltres ja no
utilitzem la paraula
informàtica”

tindran la matèria primera.
Pagueu una quota els qui hi sou?
I: Hi ha diferents nivells. Els estudiants n’estan
exempts i les persones individuals hi ha una
petita quota anual i les empreses depèn del
volum de treballadors que tinguin paguen una
quota més elevada.
I: certament aquesta associació és com si fos la
patronal del sector però és una associació no
és un gremi. És una associació sense afany de
lucre amb l’objectiu de potenciar les TICs a tota
la societats en general i per tant pot ser-ne soci
qualsevol entitat o persona que amb el seus
objectius vulgui ajudar al coneixement de les
TICs, per tant encara que un no estigui o siguis
en el món de la informàtica o no tinguis una
empresa TIC si vols coŀlaborar et pots fer soci.
Com ajuda TIC a crear vocacions?
Com en feu ressò?
M: Una de les iniciatives que en els últims anys
ha liderat principalment l’Isidre i un parell
d’associacions més d’aquí és l’activitat Anoia
Tastec. Anoia Tastec es fa amb el suport de
l’ajuntament d’Igualada i l’objectiu és precisament apropar a la tecnologia als més petits
amb l’objectiu de crear vocació perquè una
cosa és que ara s’intenti fer pressió amb la gent
que està acabant l’ESO el batxillerat i tal però

“Darrerament una
de les coses que hem
millorat i molt és que
el sector TIC seiem a
la mateixa taula que
les empreses grans i
petites intentem buscar
el progrés del nostre
sector i estem en bon
camí”

ja tenen una idea formada i l’altre és que de petits els agradi. Jo crec que s’està fent molt bona
feina des de l’Anoia Tastec quant a això. S’han
fet moltes altres activitats, per exemple vam fer
una campanya fa uns anys que vam anomenar:
“Busquem 30 joves” on se’ls garantia lloc de
treball si s’inscrivien al Milà i Fontanals i superaven els estudis. Les empreses ens vàrem comprometre a absorbir tots aquests estudiants i
oferint-los-hi el lloc de treball. I com aquestes
mostres hem fet moltes més coses, xerrades
parlant de vocacions...
I : Les accions s’han de fer en el primer cicle
de secundària. Quan la persona ja té 15 anys
més o menys s’han fet una idea del que volen
fer (sempre hi ha qui no ho sap) però s’ha de
començar de petits explicant-los que la tecnologia que és una cosa que no ha d’espantar. A
les noies a vegades els espanta.

ISIDRE GUIXÀ
I MIRANDA
Docent durant 31 anys, iniciador
dels estudis d’informàtica a
la pública a Igualada a l’INS
Joan Mercader i posteriorment
traspassats a l’INS Milà i
Fontanals

M: Nosaltres ja no utilitzem la paraula informàtica. Ja en diem TIC. Estem en un moment
en que la tecnologia és tan transversal que hi ha
moltes feines associades a les dones més com
creativitat i disseny on hi ha la base tecnològica
per exemple. Les dones fan feines d’usabilitat,
d’entorn i estan també tocant tecnologia, això
també és el que volem comunicar.
I: A nivell de programació amb l’experiència
que jo tinc, la dona és més metòdica. Una dona
que sàpiga programar i que li agradi pots gaudir , pot fer una feina molt ben feta i les empreses se la rifaran.
Com veieu la comarca? Què milloraríeu o
què hi canviaríeu?

MANEL LÓPEZ
I SEUBA
Empresari, fundador
i director de l’empresa Ceina

M: En el sector de les TIC hi ha moltes coses
a millorar en positiu. Darrerament una de les
coses que hem millorat i molt és que el sector
TIC seiem a la mateixa taula que les empreses
grans i petites intentem buscar el progrés del
nostre sector i estem en bon camí, en diferents

Amb la col·laboració
d’

C/ la Torre, 7 - Igualada
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“Jo de la comarca intentaria
millorar els transports. Sobretot
perquè això afecta i molt al nostre
alumnat. Ho pateix. Molts dies
l’alumne ha de sortir abans de que
finalitzin les classes per a poder
arribar a casa... ”

projectes però un exemple que pot il·lustrar
bastant aquesta cohesió en el sector és la necessitat o la voluntat de crear un espai TIC on
totes les empreses puguin ser el Silicon Valley
de la conca d’Òdena. Anem per bon camí i jo
personalment estic molt content.
A nivell de comarca... hi ha molts missatge positius que surten des de l’administració, pública
però jo el què milloraria de cara les empreses és
que hi hagi una oferta hostalera, d’hotels físics
perquè no n’hi ha. La gent que tenen l’empresa
aquí poden tenir bones comunicacions, ara tenim fibra òptica... però a part de les dificultats
per implementar noves empreses als polígons
és que quan la gent ve aquí a visitar empreses,
doncs no es poden allotjar. També que a la
nostra comarca s’està dient que Igualada és una
ciutat de turisme industrial que queda molt bé
però que potser hauríem de potenciar un altre
tipus de turisme de tipus familiar, que s’està intentant, i seria molt positiu.

comarca ho té molt malament...

I: Jo de la comarca intentaria millorar els transports. Sobretot perquè això afecta i molt al nostre alumnat. Ho pateix. Molts dies l’alumne ha
de sortir abans de que finalitzin les classes per
a poder arribar a casa... i si això és un dia, no
passa res però no és així... és dia rere dia perd
hores de classe... El Milà té les instal·lacions
que té i té 1.250 alumnes i està obert des de les
8 del matí fins a les 9:30 del vespre. No podem
fer una altres horaris... molts alumnes a les 9:30
del vespre entre que surten i tal es fan ¾ de 10
i... quin transport agafen? El Milà Fontanals
està a l’altre punta d’Igualada... si han de marxar amb tren perquè no són d’Igualada... quin
és el últim tren...? El tema transport pel nostre
alumnat que es desplaça a Igualada que és de la

mestre, de docent. Com que hi ha feina per a
tothom no hi ha gent disponible per a venir a
donar classes.

com per exemple de la tecnologia on la sortida
pot ser una de les moltes sortides si un no ho té
clar no es posa a fer el màster.

Imagino que ha de ser complicat trobar algú
amb aquest perfil...

M: això també ens passa en la formació ocupacional. Fins ara era campi qui pugui. Ara s’està
corregint que la formació sigui adequada i adequada en els públics, i a nivell de docents tots
han de tenir CAP (certificat d’aptituds pedagògiques) com a mínim o un màster per intentar
eliminar aquest problema que hi havia que era
tècnic i no docent perquè no en sabien i ara se
suposa que amb la suma dels dos garanteix la
qualitat del docent.

Del Milà... què milloraries?
I: Més que del Milà, l’administració.... La citació ràpida d’accés del professorat. No del Milà,
de tot l’ensenyament en general. No és factible
tan al FP com a la secundària, que si la secundària ha de començar el dia 11 de setembre
estiguin enviant professors que potser no han
donat mai classe i arribin el 7 el 8 o el 9 de setembre a l’escola... Com el dia 12 de setembre
aquell professorat pot estar adaptat a unes classes amb garantia, i si el 12 de setembre comença el curs que tinguem tot el professorat sabent
que ha de fer cada u. Aquest any ha sigut caòtic, hem estat tres mesos sense professors, amb
mancances de professorat!!! També perquè
és senyal que en certs sectors, per exemple el
sector TIC doncs tothom té feina i per a donar
classes d’informàtica has de tenir la vocació de

I: Si. El que busca l’administració és que per a
donar classe ha de ser llicenciat i ara demanen
que a més a més hi hagi un màster de pedagogia que no hi ha ningú que estigui disposat
a fer-lo perquè si a sobre de la teva carrera
per ser professor que potser no tens clar que
ho vulguis ser has de fer un màster doncs en
aquelles carreres que està clar que has de ser
docent doncs és normal, però en altres carreres

I: això fa que no tinguem docents...

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:
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OPINIÓ ECONOMIA / RRHH
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
L’esforç d’internacionalització, especialment de les més de 16.000
empreses que exporten regularment, dona fruits. Les exportacions superen en un 74% les vendes a la resta d’Espanya

Divendres, 9 de febrer de 2018

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Creació d’ocupació a Catalunya el 2017 de 113.600 persones. Creixement de l’ocupació
el 4T 2017 d’un 3,6% interanual (2,6% Espanya). L’atur del 4T 2017 es redueix respecte
fa un any un -14,2% i la taxa d’atur a Catalunya se situa en el 12,6% (16,5% Espanya).

Los bancos no tuvieron la culpa porque eran parte del modelo y lo
que ha entrado en crisis es el modelo. Pero los bancos tal y como los
conocemos se irán por pura evolución de la cosas.

Anticipar
el futur és tot un art

La selecció de personal es basa en un principi
bàsic, essencial: la Job Description

PERE PRAT

MANEL MACIÀ

PERE PRAT
Empresari
@pere_prat

M

LES DECISIONS
olts directius creuen que les seves decisions són les que determinen
el futur de l’empresa. Menystenen la conjuntura, l’entorn en el que
es mouen, les circumstàncies peculiars, els recursos i capacitats de
l’organització, siguin humans o econòmics. I tampoc no volen reconèixer que les decisions preses anteriorment sovint els condicionen. Per això no és
senzill definir estratègies encertades en aquest món ple de disrupcions.
Les empreses ben organitzades intenten fer plans estratègics que ajudin a la consecució d’objectius a llarg termini. I fan actualitzacions permanents per evitar que els
plans d’acció quedin obsolets. Altres consideren que un pressupost anyal és suficient,
perquè la volatilitat de les premisses fa que qualsevol perspectiva de futur sigui una
entelèquia. Diuen que fer-lo és ja com conduir mirant pel retrovisor, perquè sovint
s’elaboren tenint com a base els darrers exercicis.

PERE PRAT

MANEL MACIÀ

es fan grans i recuperar-les esdevé impossible. Malgrat el paper ho aguanti tot, sols
els resultats ens tornen a la realitat.
Així els plans de futur no són una qüestió tècnica, sinó una qüestió de fe. Es materialitzen en un conjunt d’actuacions comercials, financers, organitzatives però, sobretot,
personals. És una qüestió psicològica abans que econòmica, perquè acaba sent una
lluita de desitjos. Reflecteixen somnis, pors, il·lusions, apostes, inversions... Compromisos amb un mateix, amb els treballadors i amb la pròpia història. Un intent per
imaginar i perfilar el futur, però que no depèn només de qui pren les decisions, sinó
també de la tecnologia, de la situació política, dels acords internacionals, dels bancs
centrals i dels legisladors. Molts alts directius volen creure que la clau dels èxits – no
dels fracassos - són ells i així justificar enormes diferències retributives, que sovint
no són acceptables, ni des del punt de vista ètic, ni econòmic. Encara que acabin fentho millor que els seus competidors.

Anticipar el futur és tot un art. Requereix una combinació d’experiència, intuïció,
coneixement i sort. Les probabilitats matemàtiques diuen que, si en el casino surt
una sèrie llarga de vermells seguits, a cada nova tirada augmenten les possibilitats
de que surti el negre. Però quan s’hi juguen diners, cada pèrdua es fa dolorosa i no
sempre doblar l’aposta comporta recuperar els diners, com han pogut experimentar
alguns bancs amb enormes recursos que van deixar gestionar els seus fons a directius
teòrics i unidireccionals.
El que va passar ahir no determina el que succeirà demà. Cada dia és diferent. Imaginem el futur fent suposicions, en un entramat inestable d’un tauler que la globalització encara ha fet més gran. I per això només es pot fer una guia que alhora serveixi
d’objectiu i de control. Un estímul, quan les desviacions són petites i un desori quan

MANEL MACIÀ MARTÍ
Director a TALENTIA GESTIÓ
@talentiagestio

SELECCIÓ DE PERSONAL PER COMPETÈNCIES
COM A MARCA PERSONAL

L

a selecció de personal és una branca dels recursos humans la qual últimament està patint unes preteses innovacions que, la veritat, no deixen
de ser intents de diferenciació, de vegades una mica histriònics, d’unes
empreses enfront d’altres. L’última ocurrència que he llegit és la d’utilitzar
el “room escape”.
Deixem-nos d’invents. La selecció de personal es basa en un principi bàsic, essencial: la Job Description. Una Job Description ben construïda és d’una ajuda
infinita per l’empresa responsable del procés. Diguem que ho és tot. El trist és que
la majoria de les empreses no tenen definits els llocs de treball i, si ho estan, d’una
manera incompleta.
Si una empresa té ben definit el lloc de treball, per competències aptitudinals i actitudinals, per descomptat, llavors la metodologia a utilitzar o proves a realitzar, fiables
i eficaces, tampoc és molt àmplia. És aquí on l’empresa responsable del procés es pot
diferenciar de la resta creant marca personal, no realitzant proves que per a alguns
candidats són senzilles de superar per la seva personalitat intrínseca, sinó avaluant en
profunditat les actituds reclamades per l’empresa per cobrir el lloc de treball, ja que es
dóna per descomptat que tècnicament el candidat cobreix les expectatives.
La metodologia a utilitzar, sense més, és la selecció per competències. En l’actualitat, el mercat de treball té dues mancances: la primera, la manca de professionals
qualificats. La segona: la manca de les competències més demandades, en múltiple
candidats, per les empreses. Per descobrir si les competències requerides en la Job

Description són les que el candidat atresora, no es deu ni pot fer ús d’instruments o
metodologies amb una fiabilitat, real, més que dubtosa per molt que es vengui com una
innovació. Cal escodrinyar al candidat que tenim al davant. Es requereix desposseir el
màxim de subjectivitat possible d’un procés de selecció i això, amb proves en les que la
decisió final depengui de l’anàlisi subjectiu del responsable, no és possible, per moltes
“innovacions” i, fins i tot, app que el mercat ens ofereixi
Ens hem de centrar en assegurar-nos que el candidat és el perfil ideal per al lloc de treball i per a això cal una experiència i professionalitat més enllà d’invents passatgers.
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La Diputació de Barcelona i 16 municipis
impulsen el Parc Rural del Montserrat,
un projecte per desenvolupar l’activitat agrària
ANOIA / LA VEU

E

l monestir de Montserrat va acollir l’acte de
constitució del Parc Rural del Montserrat, un projecte impulsat per la Diputació
de Barcelona i 16 municipis
per desenvolupar l’activitat
productiva econòmica agrícola, ramadera i forestal en
aquest territori.
L’acte de signatura de constitució d’aquest consorci ha
anat a càrrec de la presidenta
de la Diputació de Barcelona,
Mercè Conesa, el vicepresident primer, Dionís Guiteras,
i els alcaldes i alcaldesses dels
municipis d’Abrera, el Bruc,
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Castellolí, Collbató, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa
de Montserrat, Rellinars,
Sant Salvador de Guardiola,
Sant Vicenç de Castellet, Vacarisses, Viladecavalls i Ullastrell. L’acte de constitució del
Parc Rural, també ha comptat amb l’assistència l’ abat de
Montserrat, Josep Maria Soler, i el president executiu del
Patronat de la Muntanya de
Montserrat.
El Parc Rural del Montserrat té com a principals línies
d’actuació la recuperació de
terrenys agrícoles, la consolidació i augment de la producció agrària, l’elaboració de
productes de qualitat, el foment de l’agricultura ecològica, el foment d’infraestructures de reg de suport al cultiu
de secà, la venda de productes
sota la marca “Montserrat”, la

El projecte té voluntat
de donar noves oportunitats a joves emprenedors del sector agrícola
i ramader a partir de
la comercialització de
productes sota la marca
“Montserrat”
creació d’un banc de terres i
la prevenció d’incendis forestals en aquest territori.
En la presentació del projecte s’ha posat de manifest la
pèrdua de terreny agrícola
destinat en el conjunt dels
municipis, que ha passat de
les 10.846 ha l’any 1956 a les
4.308 ha l’any 1917, el que suposa una disminució del 60%.
Davant d’aquesta situació, els
alcaldes impulsors del Parc
Rural del Montserrat han remarcat que porten 15 anys
treballant en aquest projecte,
amb l’objectiu clar de potenciar l’activitat agrícola i ramadera, amb l’ambiciós objectiu
de promocionar productes
sota la marca “Montserrat”.
Recuperar l’activitat agrària
Davant d’aquesta situació, la
voluntat del Parc Rural del
Montserrat és precisament
recuperar aquesta activitat
agrària amb l’objectiu de donar oportunitats a noves generacions de poder viure en
els seus municipis. Així ho
ha expressat el vicepresident
primer, Dionís Guiteras, al
assenyalar que des de la Diputació de Barcelona «volem

GRUES SUAREZ I SOLER
NECESSITA XOFER C+CE

Mercè Conesa i Dionís Guiteras amb els representants dels 16 ajuntaments i les entitats implicades en
el Parc Rural del Montserrat /RAMON VILADOMAT - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

dotar de les eines necessàries per donar oportunitats de
futur als joves perquè puguin
viure de la terra». En aquest
sentit, Guiteres ha remarcat
que «el Parc Rural és excepcional perquè no només és
l’espai del parc natural, sinó
que abraça un conjunt de
territori molt més ampli, a
través del qual es volen aconseguir sinergies i oportunitats per a petits emprenedors
i nous llocs de treball en el
sector agrari».
En la seva intervenció al final de l’acte, la presidenta de
la Diputació de Barcelona,
Mercè Conesa, remarcava
que des de la Diputació de
Barcelona «hem volgut donar
el màxim rang a aquesta signatura, acompanyant als municipis en la seva constitució,

compartint el compromís de
treball i respectant les competències del Patronat de la
Muntanya de Montserrat per
aquest territori, ja que el que
aporta el Parc Rural és fer de
cinturó agrícola de consolidació de la muntanya».
Altres objectius del nou Parc
Rural del Montserrat són la
consolidació dels boscos de
pastura amb la doble finalitat d’incrementar la silvopastura amb ramats i per la prevenció d’incendis forestals,
així com en donar a conèixer i apropar els ciutadans a
aquest entorn rural privilegiat dels entorns de la muntanya de Montserrat.
Aquest territori té com a conreu destacat l’olivera, que juntament amb els conreus herbacis, la vinya, els fruiters i el

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

ES VALORARÀ
CARNET GRUISTA
Enviar currículum a:
comercial@grues-suarezisoler.com

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

bosc, configuren un paisatge
típicament mediterrani on
l’activitat ramadera esdevé, a
més d’una activitat econòmica i una eina per a la gestió
silvopastoral, sense oblidar
productes com la mel o l’horta, així com productes artesanals com el mató, el formatge,
l’oli i el vi, entre d’altres.
Un paisatge de mosaic
El territori que configura el
que és el primer Parc Rural
de Catalunya i Espanya, és un
espai configurat per un paisatge de mosaic on des de fa
anys s’hi desenvolupa una activitat productiva econòmica
de tipus agrícola, ramadera
i forestal. L’objectiu és que el
Parc Rural esdevingui un eix
per potenciar i revaloritzar
activitats complementàries.

26

| COMARCA

Divendres, 9 de febrer de 2018

185 persones van participar a l’onzena Marató
de sang de Montbui

Taller de “Lettering” a la biblioteca
Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU

MONTBUI / LA VEU

E

l passat dijous 1 de febrer va tenir lloc l’onzena edició de la Marató de
Sang de Montbui, acapte extraordinari d’onze hores de durada
que va omplir de solidaritat el
Centre Cívic i Cultural La Vinícola. En l’edició d’enguany hi
van participar 185 persones, de
les quals 155 van ser donacions
de sang, 9 de plasma i 21 persones van fer l’oferiment però
no van poder donar sang en
aquesta ocasió (la majoria d’ells
per haver pres antibiòtics o no
trobar-se en perfectes condicions de salut).
L’edició d’enguany, la segona
consecutiva que es realitzava
en dijous, va fer que el volum
de donacions es concentrés en
horari de tarda. Al matí es va
notar un cert descens de donants, però a la tarda molts
montbuiencs i montbuienques
van respondre omplint la sala
de La Vinícola, especialmente entre les 18 i les 21 hores, el
període de màxima afluència
dels donants. La gran majoria
de donacions es van dur a terme
sense cap incidencia, a excepció
d’algun petit mareig ràpidament atès.
Cal destacar que els donants de
sang van poder degustar una espectacular xocolatada, i també
van poder tastar un refrigeri per
recuperar-se ràpidament de la
donació. Aquest refrigeri va ser
possible per la col·laboració de
diferents establiments del municipi. També cal destacar la col·
laboració durant tota la jornada
de l’Associació de Donants de
Sang de l’Anoia (ADSA). A través dels seus voluntaris van col·

laborar amb l’activitat. I tampoc
no hi van faltar els alumnes de
l’Institut Montbui, que van fer
un treball de sensibilització pel
que a fa a la donació de sang.
Durant la Marató de Sang de
Montbui es va retre homenatge
pòstum a qui fou responsable
del Banc de Sang i Teixits a la
Catalunya Central Khaled Khatib, que ens va deixar fa unes
setmanes. Voluntaris i voluntàries van lluir un distintiu amb
la lletra “K”, en homenatge a la
persona que va impulsar amb
èxit aquesta proposta solidària.
El lema d’enguany va ser “L’experiència de la donació”, i convidava els participants a viure

la sensació incomparable de
donar sang, tot imitant les caixes-regal d’experiències que
s’han fet populars durant els
darrers anys. L’objectiu era fer
entendre a la población que la
donació de sang és una experiència vital molt important, amb
la qual s’ajuda a salvar vides.
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. El donant, així doncs,
coneixerà el camí que haurà seguit la seva sang.
Destacar que el nombre de persones que van donar sang per
primera vegada va ser força

important i també que s’ha detectat un descens en l’edat dels
donants. Enguany, però, la virulencia de la grip i els seus efectes
va fer que alguns dels habituals
donants no poguessin acudir a
aquest acte solidari.
L’Alcalde Teo Romero va valorar positivament aquesta activitat. El batlle va valorar la participación de tots els donants i
de les persones que van fer els
oferiments, per sobre que es
realizés la Marató en dia laborable, que fos en ple hivern amb
els efectes de la grip, i valorant
també que molts potencials donants treballen en feines que els
poden condicionar físicament
per prendre part a l’activitat.
Romero va destacar “que continua intacte l’esperit solidari dels
veïns i veïnes de Montbui. No
hi ha res millor que donar sang
per salvar vides. Qui té la voluntat de donar sang ve a la Marató,
ja sigui en dissabte, divendres o,
com ara, en dijous. Els donants
repeteixen, i tenim una població plenament conscienciada”.
L’alcalde socialista montbuienc
va agrair la tasca de totes les persones que van col·laborar d’una
o altra manera amb la Marató
i especialment va remarcar el
paper que van fer els alumnes de l’Institut Montbui, que
van donar suport als donants
durant la jornada. Com va explicar Romero “els alumnes de
l’Institut Montbui fan un gest de
voluntariat amb una de les causes més nobles que hi ha, com
és aquesta donació de sang. Ells,
per edat, no poden donar sang,
però ja s’impliquen en aquesta
activitat i mostren el seu civisme. Des d’aquí un agraïment
sincer a la seva tasca”

L’Ajuntament i diverses entitats montbuienques
signen convenis de col.laboració
MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Montbui ha començat durant els darrers dies la
signatura dels convenis pendents amb algunes de les entitats del municipi. Després
de la corresponent tramitació
administrativa, divendres al
migdia es signava un conveni
amb l’AMPA de l’Escola Antoni Gaudí; el mateix divendres al vespre era el torn de
la signatura del conveni amb

la UE Sant Maure i aquest
dilluns al vespre es signava
el conveni de col·laboració
amb el Futbol Sala Montbui.
Aquest dimecres al migdia ha
estat el torn del Club Handbol Montbui, qui ha segellat
aquest conveni de col·laboració. Durant els propers dies
i setmanes és previst que es
continuïn
formalitzant-se
nous acords i convenis que
estaven pendents.
Com va explicar l’Alcalde
Teo Romero “es tracta de

donar suport a les associacions i entitats del municipi
que col·laboren activament
en benefici de la comunitat, i
especialment aquelles que ho
fan educant en valors a través
d’escoles formatives, activitats
amb la mainada, etc”. El batlle de Montbui considera que
aquests convenis tenen com a
prioritat “donar suport a totes
aquelles entitats que fan activitats, que treballen activament al municipi i que reverteixen les seves accions aquí.

No som partidaris de les subvencions a les entitats i associacions pel simple fet d’existir.
Entenem que l’Ajuntament ha
de col·laborar amb les entitats
que retornen en benefici de la
comunitat les seves activitats.
La signatura d’aquests convenis implica el compliment per
part de les entitats de l’organització d’un seguit d’activitats i, en alguns casos, esdeveniments, els quals comporten
la corresponent ajuda econòmica municipal.

Durant els dimarts del mes de
febrer es du a terme a la Biblioteca Mont-Àgora un Taller
de “Lettering”. Es tracta d’un
curs de quatre sessions de
90 minuts en el qual els participants podran iniciar-se
en l’art de dibuixar lletres. El
curs es farà els dies 6, 13, 20
i 27 de febrer entre les sis i
dos quarts de vuit de la tarda. L’activitat anirà a càrrec
de Clàudia J. Torres, dissenyadora gràfica. Per poder
prendre part en el taller cal
inscriure’s prèviament. Hi ha
places limitades. L’activitat
és adreçada a adults i joves
majors de 15 anys. El preu de
l’activitat és de 20 euros (material inclòs).

Nova exposició a
Mont-Àgora:
“El teatre del cos”
MONTBUI / LA VEU

Del 6 al 26 de febrer es podrà veure al vestíbul de
Mont-Àgora l’exposició “El
teatre del cos”. Es tracta d’una
exposició que presenta una
anàlisi de diversos aspectes de
la dansa medieval, contextualitzada en l’obra artística, literària i etnogràfica de la Corona d’Aragó.
Els territoris de l’antiga Corona d’Aragó eren rics en patrimoni material i immaterial relacionat amb la dansa.
Aquesta mostra recull totes
aquestes manifestacions festives arrelades en les pràctiques coreomusicals i representatives que es perfilen a la
llum de les traces artístiques
medievals.
Es tracta d’una mostra itinerant produïda pel Museu
Etnològic de Barcelona i la
Universitat Rovira i Virgili
i elaborada per membres de
de diferents grups d’investigació. L’exposició presenta un
esquema estructural de panell
enrotllables basat en tres eixos
temàtics: entorns, figures i corèutica.
L’exposició es podrà veure a la
Sala d’Exposicions Mont-Àgora en el tradicional horari de
cinema i biblioteca. La mostra
ha estat cedida a l’Ajuntament
de Montbui pel Museu Etnològic de Barcelona.
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Les llars d’infants
d’Òdena van d’excursió
al Museu de la Tècnica

27

Òdena contracta a quatre persones a
través de Plans d’Ocupació
ÒDENA / LA VEU

L

ÒDENA / LA VEU

L

es llars d’infants rurals d’Òdena vam anar
d’excursió al Museu de
la tècnica de Manresa a la
segona fira d’experimentació per infants de 0 a 6 anys.
Anar amb autobús amb els
companys ja és una gran experiència i un cop que van
arribar al Museu de la Tècnica els esperaven un munt de
propostes científiques: pèndols, rampes, rosques, ponts,
l’aire, engranatges, vibració,
reflexe...
Alguns infants van ser més
decidits a explorar i experimentar; i d’altres s’ho van observar tranquil·lament. Hi va
haver un gran interès i concentració per part dels nens
i nenes, l’ambient va ser tran-

quil i acollidor.
La funció dels i les mestres
era acompanyar i estar presents; no anticipar respostes
ni explicar què, com i per
què. Simplement deixar que
l’infant ho descobreixi per ell
mateix.
La llar d’infants Els Vailets del
nucli antic d’Òdena i L’Avió
de Paper del barri Sant Pere
aposten per una pedagogia de
la quotidianitat que ajudi als
infants a resoldre conflictes,
aprendre a gestionar el temps
i les emocions i aprendre a
compartir i cooperar. La filosofia de les llars és acompanyar i ajudar els infants a
trobar-se amb ells mateixos, a
saber què volen, a saber triar i
a tenir eines per enfrontar-se
i resoldre amb èxit els reptes
que els plantegi la vida.

Xerrada sobre les pensions
ÒDENA / LA VEU

L’Ajuntament d’Òdena ha organitzat una xerrada informativa sobre les pensions pel
pròxim dimarts 13 de febrer
a les set de la tarda al Saló de
Plens. La conferència anirà a
càrrec de l’economista, membre d’Economistes Davant
la Crisi, Emili Ferrer i porta
com a títol “Pensions; és ideologia, no és economía”.
Davant les mobilitzacions
d’un grup de persones indignades per la congelació de les
pensions que contínuament
es manifesten, la corporació
va decidir cercar una persona
que els pogués treure de dubtes i explica’ls la situació.
L’alcalde del municipi, Fran-

cisco Guisado, que va rebre
als manifestants al seu despatx, explica que l’Ajuntament donarà suport a la lluita
dels pensionistes en tot el que
estigui a les seves mans i que
espera que aquesta jornada
sigui de gran d’utilitat.

’Ajuntament d’Òdena
ha contractat a quatre
treballadors: un oficial de primera, un oficial
de segona i dos peons de la
construcció a través de plans
d’ocupació. Els contractes són
d’una durada de sis mesos per
a desenvolupar feines en la
construcció del nou Centre
Fraternal, un edifici polivalent, ubicat al carrer Jaume I,
número 28 del nucli. El centre
acollirà una biblioteca, el casal
d’avis i aules de formació, entre altres espais. S’espera estrenar en poc més d’un any.
La contractació s’emmarca en
el projecte “Treball als barris
2017”, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
Concretament, a Òdena li ha

estat concedida una subvenció
de 42.467,10 euros per a la realització d’aquesta acció ocupacional amb la contractació de
4 treballadors dins el programa d’experienciació laboral.
Com en les anteriors edicions,
el projecte pretén prioritzar
les accions que tinguin per ob-

jecte millorar l’ocupabilitat de
les persones amb baixa qualificació professional i afavorir
la contractació de les persones
que visquin al barri que disposa d’un Projecte d’Intervenció
Integral (Pla de Barris), com
és el cas de la construcció del
Centre Fraternal.

Un febrer ple de tallers
gratuïts per als joves
d’Òdena

Òdena cerca
famílies per acollir
als seus agermanats
francesos

ÒDENA / LA VEU

L’Associació Cultural d’Agermanaments d’Òdena cerca famílies que durant els dies de la
pròxima Festa Major vulguin
acollir a ciutadans del poble
agermanat francès Odenas.
Concretament, la comitiva
francesa arribarà el divendres
28 d’abril al vespre i marxarà el
dimarts 1 de maig al matí.
Les persones acollidores només han d’oferir un lloc per a
dormir i l’esmorzar. L’acolliment no inclou la manutenció.
Per a més informació, es pot
contactar amb la veïna Ma Àngels Prat al telèfon 610702133.

La regidoria de joventut de
l’Ajuntament d’Òdena ha farcit el mes de febrer d’activitats
culturals per als joves d’Òdena,
tant a l’Espai Jove del Centre
Cultural i Recreatiu com a l’Espai Jove del Pla de la Masia.
Pel que fa a l’Espai Jove del
Centre Cultural i Recreatiu,
els nois i noies podran apuntar-se al taller de màscares el 9
de febrer, a jocs humans el 16
de febrer, a un taller de cuina amb microones el 23 de
febrer i a una xerrada sobre

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

ES BUSCA CAMBRER/A
amb experiència
per a restaurant a Igualada
Enviar C.V. amb foto recent al mail:
restauracio.restauracio@yahoo.com

programes de formació i inserció el 28 de febrer.
Pel que fa a l’Espai Jove del
Centre Cívic del Pla de la Masia, els joves celebraran carnestoltes amb un photocall el
8 de febrer, un taller de cuina
el 15 de febrer, un taller de slime el 22 de febrer i un taller de
gravació i edició de vídeo el 28
de febrer.
Totes les activitats són gratuïtes i tindran lloc a dos quarts
de sis de la tarda als respectius
centres i cal inscriure’s a través
del correu espaijove@odena.
cat indicant el nom del taller.

28

| COMARCA

Divendres, 9 de febrer de 2018

La pluja remulla la desena edició del mercat artesanal
de la Fira de la Candelera
LA POBLA DE C. / LA VEU

E

l mercat de produc·
tes d’artesania i d’ali·
mentació de la Fira de
la Candelera de la Pobla de
Claramunt, que es va organit·
zar el diumenge 4 de febrer,
va tenir uns protagonistes no
volguts: la pluja i els parai·
gües. Malgrat el mal temps,
un bon nombre de gent va
anar a donar una volta per
les parades ubicades al nucli
antic. Aquest era el desè any
d’aquesta iniciativa, organit·
zada per regidoria de Cultura
de l’Ajuntament i l’empresa
Mapamundi Produccions.
Durant les deu edicions, no·
més en la primera, el 2009, la
pluja havia estat present. En·
guany, a primera hora del matí
el temps es va mantenir, però
entre les 10 i 2/4 d’11 van co·
mençar a caure les primeres
gotes i després va augmen·
tar la intensitat. Aquest fet va
obligar a suspendre la ballada
de sardanes prevista i l’actua·
ció dels Falcons de Capellades,
que només van poder fer algu·
nes construccions.
Però, tot i la pluja, la gent, no
només del poble i de la comar·
ca sinó també d’altres punts de
Catalunya, van agafar el parai·
gua i van sortir a donar una
volta per veure la quarantena
de parades, situades entre el
carrer Major, la plaça de l’Es·
glésia i la plaça de la Vila. El
visitant podia trobar diferents
productes, com olives, format·

ges i embotits, fruits secs gar·
rapinyats, herbes remeieres,
bijuteria, ceràmica, fusta, arti·
cles de màgia i cartes del Tarot,
entre d’altres.
Com cada any, a l’entrada del
mercat, un dels forners del
poble venia els tradicionals
bunyols de la Candelera, que
una vegada més van ser tot
un èxit. Entre les parades, cal
destacar la dels Vins Clara·
munt, una marca que ha sorgit
recentment al nostre municipi
i que està tenint una gran aco·
llida, i la de la cervesa artesana
La Lenta. També hi havia una
parada de roba feta a mà de la
poblatana M. Rosa Vilardell i
una de diferents complements
de les poblatanes Irma Valls i
Valeria Finkelstein.
A més dels de comprar els di·
ferents productes, el visitant
podia escoltar les històries que
explicava una Vella Candelera
a l’entorn d’una foguera, situa·
da a la plaça de la Vila, on es
podia tirar un ramet de roma·
ní per fer fora la mala sort i fer
una crida als bons auguris. En
aquest mateix indret, s’obse·
quiava amb una infusió de
poniol i es podia veure un
taller d’elaboració d’espelmes
i una demostració d’elabora·
ció d’oli essencial de romaní
amb fassina.
A més del personatge de la Ve·
lla Candelera, enguany, i com
a novetat, hi havia un agutzil,
que recorria els carrers fent
una crida de la festa i llegint un
pregó. A l’entorn de l’antic sa·

fareig hi havia diferents objec·
tes que recordaven com, anti·
gament per la Candelera, es
feia la bugada anual a les cases.
Una altra novetat va ser que els
visitants eren obsequiats amb
un tiquet per posar una espel·
ma a l’altar de la mare de Déu
de la Llet.
A més de totes aquestes pro·
postes, el Teatre Jardí va acollir
diverses activitats per a la quit·
xalla, com un taller de pintar
la cara, un de globoflexia i un
espectacle de música.
Altres activitats de la festivitat de la Candelera
A més del mercat de productes
artesanals, dins de la progra·
mació de la Fira de la Cande·
lera, el divendres 2 de febrer,
festivitat local, la regidoria de

La disbauxa del carnestoltes arriba
a la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

P

etits, joves i grans po·
dran gaudir de la dis·
bauxa del carnestoltes
a la Pobla de Claramunt. Des
de l’Ajuntament, les entitats
locals i els centres educatius
s’organitzaran des d’aquesta
setmana i el cap de setmana,
sobretot, una sèrie d’activi·
tats per viure aquesta esbo·
jarrada festa.
Les propostes s’obriran el di·
vendres 9 de febrer amb el car·
naval que organitzarà l’Asso·
ciació Cultural Barrufet Roig,
amb la col·laboració de l’Ajun·
tament. La gresca començarà

quan falti un minut per a les 12
de la nit a l’Ateneu Gumersind
Bisbal. Hi haurà música amb el
DJ Zolood. El preu de l’entra·
da serà de 6 euros, amb una
consumició inclosa, i la festa és
oberta als majors de 16 anys.
El dissabte 10 de febrer, la re·
gidoria de Cultura de l’Ajunta·
ment organitzarà una rua, que
sortirà a les 5 de la tarda des
de la plaça dels Països Cata·
lans. Amb l’animació del grup
de batucada Els Bombollers,
es recorreran diversos carrers
del poble: avinguda de Gu·
mersind Bisbal, carrer de l’Es·
tació, avinguda de Catalunya,
carrer Raval, carrer Major i

carrer Solell. La rua finalitzarà
a l’Ateneu Gumersind Bisbal,
on hi haurà berenar per a tots
els nens i nenes disfressats. La
festa s’acabarà amb una pluja
de confeti i una discomòbil
amb el DJ Àlex.
I el carnaval a la Pobla de
Claramunt es tancarà el diu·
menge 18 de febrer amb la
festa que organitzarà l’Asso·
ciació per a l’Oci de la Gent
Gran, amb la col·laboració
de l’Ajuntament. El ball co·
mençarà a les 6 de la tarda a
l’Ateneu Gumersind Bisbal i
anirà a càrrec del músic Bar·
tomeu. Es premiarà les tres
millors disfresses.

Cultura de l’Ajuntament va or·
ganitzar diverses activitats. A
2/4 de 12 del matí, a l’església
de Santa Maria es va oficiar
una missa solemne en honor a
la patrona, la mare de Déu de
la Llet, acompanyada per les
veus de la Schola Cantorum
d’Igualada. L’ofici es va iniciar
amb la benedicció de cande·
les. Un cop va finalitzar la ce·
lebració litúrgica, la formació
coral igualadina va oferir una
cantada.
A continuació, a la Sala Muni·
cipal d’Exposicions, l’alcalde,
Santi Broch, va inaugurar una
mostra col·lectiva d’artistes
poblatans. Enguany es poden
veure les obres pictòriques
de Francesc Surroca, Pepita
Soteras, Irene Cervelló, Mi·
quel Bou, Xus Luna, Pasqual
Gomicia i Manel Vega. Tam·
bé es recullen algunes de les
reproduccions dels carros del
Pascual Heredia. L’exposició

es podrà veure fins al dissabte
17 de febrer. L’horari de visi·
tes és de dimarts a dissabte,
de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4
de 8 del vespre.
Els actes del divendres es van
tancar amb una discomòbil
per a la quitxalla, que porta·
va per títol disco Pinky i que
va tenir lloc a la tarda a l’Ate·
neu Gumersind Bisbal. Un
bon nombre de nens i nenes
van ballar i cantar tot tipus
de ritmes.
I el dissabte 3 de febrer, al llarg
del matí al Teatre Jardí, l’Agru·
pació Fotogràfica Castell de la
Pobla va organitzar un taller
d’il·luminació de natures mor·
tes, que va anar a càrrec del
fotògraf José Antonio Andrés,
de la Federació Catalana de
Fotografia. Hi van assistir unes
25 persones que van aprendre
l’art dels bodegons en la foto·
grafia, tant en la part teòrica
com pràctica.

El CT la Pobla organitza el
I Open Comarca d’Anoia
LA POBLA DE C. / LA VEU

El Club Tennis la Pobla orga·
nitza, a partir del dissabte 17
de febrer, la primera edició
de l’Open Comarca d’Anoia.
Hi participaran 57 tennis·
tes, procedents de sis clubs,
la majoria de la comarca i
algun de fora. Els partits es
disputaran durant els cap de
setmana a les pistes muni·
cipals i el torneig s’allargarà
fins a mitjan d’abril.
Hi haurà dues categories:
absolut masculí individual,

dividit en tres subcategories,
i + 50 masculí individual i
dobles. Hi haurà més de 700
€ en premis: a l’absolut, 250 €
per al guanyador, 100 € per al
finalista, 50 € per als semifi·
nalistes i caps de setmana per
a dues persones per als gua·
nyadors de les consolacions,
i als guanyadors dels torneigs
+ 50, caps de setmana per a
dues persones.
El torneig compta amb la col·
laboració de l’Ajuntament i de
diverses empreses i establi·
ments locals i de la comarca.
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5a Festa del Soci de l’Associació de
Pensionistes i Jubilats vilanovins
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

ls dies 1, 2, 3 i 4 de febrer, ha tingut lloc la 5a
Festa del Soci, de l’Associació de pensionistes i jubilats
de Vilanova del Camí
Els actes començaren el dijous
dia 1, amb la celebració de l’Assemblea General de socis. Cal
destacar la presència de l’alcaldessa Noemi Trucharte, i la regidora de la Gent Gran, Sílvia
Caceres. A més a més de les intervencions dels membres de la
Junta, l’alcaldessa i la regidora,
cal fer esment de l’entrega de
4 pins a socis per la seva antiguitat a l’associació i per la seva
col·laboració amb l’entitat.
El divendres dia 2 per la tarda,
es va celebrar al Casal un Bingo Especial, en el qual varen
participar més de 60 persones.
Va ser un èxit de participació
i vàrem passar una tarda molt
agradable.
Dissabte dia 3, per la tarda, a
Can Papasseit vàrem fer el Ball
del Soci, on socis i no socis vàrem poder gaudir amb el solis-

El regidor de Promoció
Econòmica Francisco
Palacios convida a entrar
al Mercat
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A
ta Jose Saez, que va aconseguir
que passéssim una tarda d’allò
mes entretinguda.
L’últim acte de la festa del soci,
es va celebrar diumenge al matí
al Casal.
En un primer acte es va fer una
actuació del músic Jordi Morera, que va tocar “El Cant dels
Ocells” en memòria dels socis
i sòcies que ens varen deixar
durant l’any 2017.
Tot seguit es van fer les actuacions molt reeixides del Grup
de Sevillanes de l’Associació, la

Coral de l’Associació “Els Girasols” i de la Rondalla “Els Trobadors de l’Anoia”.
A més a més es varen fer uns
obsequis a les professores de
Sevillanes i de la coral, així
com també a membres de l’associació per la seva col·laboració amb l’entitat.
Es varen tancar els actes amb
un aperitiu.
Tots els actes varen ser molt
participats. Cal felicitar a la
Junta de l’Associació per la seva
organització.

29

questa setmana ha començat una nova actuació en el marc de
la campanya de promoció del
Mercat Municipal de Sant Hilari. S’han col·locat 8 pancartes en
els fanals de la plaça del Mercat
i 2 grans lones a la façana del
Mercat Municipal que destaquen quatre valors importants
del Mercat: varietat, comoditat,
proximitat i qualitat.
El regidor de Promoció Econòmica Francisco Palacios va presentar la campanya: “Entrem al
Mercat?” abans de Nadal i va
anunciar diferents accions distribuïdes en el temps. L’objectiu
de la campanya és doble, per
una banda, promocionar els establiments que hi ha actualment
al Mercat i, per l’altra, incentivar
als emprenedors locals per omplir les parades buides que té un

cost de 137 € mensuals.
Francisco Palacios ha posat
l’accent en els avantatges que
ofereix el Mercat Municipal per
engegar una iniciativa comercial. El preu que ha ofertat l’Ajuntament ja inclou les despeses
de manteniment i de serveis
tot i que pot variar en funció
de la superfície de les parades.
La centralitat d’aquest espai comercial, el fet de tenir pàrquing,
cafeteria i terrassa i una zona lúdica per a la quitxalla en la mateixa zona, són atractius que el
regidor també ha posat en valor.
En cas d’estar interessat en posar en marxa un negoci al Mercat Municipal de Sant Hilari cal
adreçar-se a Promoció Econòmica, al Centre d’Innovació
Anoia, Polígon Riera de Castellolí. També podeu demanar
informació per telèfon al 93 805
44 11 extensió 5, de dilluns a divendres de 8 a 15 h.
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Els Serveis Territorials faran una actuació al Joan
Maragall per dotar-lo d’un nou mòdul de lavabos
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’alcaldessa
Noemí
Trucharte i la regidora
d’Educació Eva Vadillo
van rebre dimarts el director
dels Serveis Territorials d’Ensenyament, Ramon Bajona,
que va visitar els centres educatius de Vilanova del Camí.
Bajona complia així amb un
compromís adoptat el 12 de
desembre en el decurs d’una
reunió prèvia amb l’alcaldessa i la regidora d’Educació. També hi va assistir la
inspectora d’Ensenyament a
l’Anoia i el Solsonès, Montserrat Siscart.
La visita dels Serveis Territorials va començar a l’escola
Marta Mata on l’equip directiu, encapçalat per la directora Ivet Domínguez, va informar a Bajona de diferents
incidències al centre, de les
quals el director dels Serveis
Territorials i el seu equip en
van prendre nota.
Tot seguit, la comitiva va visitar l’escola Pompeu Fabra on
va ser rebut pel director Raül
Rubio i altres membres del

seu equip. Rubio va traslladar
als representants dels Serveis
Territorials petits problemes
d’infraestructura i sobretot
la manca d’espai que pateix
el centre. També es va revisar
les obres de la rampa que es
van fer al centre el passat mes
de setembre.
Bajona, acompanyat de la regidora d’Ensenyament Eva
Vadillo, va visitar a continuació l’escola Joan Maragall.
L’equip directiu encapçalat
per la directora Mercè Roldán, van guiar una visita per

l’escola per mostrar els principals problemes del centre.
La prioritat de la direcció del
centre és la construcció d’un
nou mòdul de lavabos, alguns
d’ells adaptats.
Bajona ha assumit el compromís en ferm de fer aquesta
actuació el proper estiu, una
vegada s’hagi acabat el curs
escolar. El cost del projecte
anirà íntegrament a càrrec
dels Serveis Territorials.
Tanmateix, des del Centre van
posar en evidència problemes
de ventilació i il·luminació en

algunes aules. Incidència que
Bajona va dir que valorarien, també econòmicament.
Així mateix Mercè Roldán va
mostrar al director dels Serveis Territorials les deficiències del gimnàs on els plafons
de fusta que cobreixen les
parets estan força deteriorats.
En aquest sentit, la regidora
d’Educació Eva Vadillo ha
avançat que “l’Ajuntament
podria fer-hi una intervenció
de forma força immediata”
La visita dels Serveis Territorials va acabar a l’Institut
Pla de les Moreres on Bajona va prendre contacte amb
l’equip directiu i va visitar el
centre on aquest 2017 Ensenyament hi va fer una actuació important.
La regidora d’Educació Eva
Vadillo s’ha mostrat “satisfeta
d’aquesta visita i de la predisposició dels Serveis Territorials per anar solucionant les
deficiències dels centres educatius del municipi”. Vadillo
explica que tenen pendent
una nova reunió amb Bajona
“per continuar planificant les
actuacions pendents”.

Una caminada porta la Colla a recórrer la muntanya
vilanovina i visitar l’ermita de Collbàs
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a Colla Excursionista
de Vilanova del Camí
va fer, diumenge, la primera sortida del mes de febrer. Tot i el temps força fred
i plujós, no es van fer enrere i
una trentena de 30 caminaires
es van trobar, a les 8 del matí, a
la seu de la colla per començar
la caminada a peu.
Van passar pel centre de la vila
i de seguida es van endinsar
en la natura per corriols que
els van dur al Coll de la Llentia, on fins i tot van poder trobar al terra la típica pedreta
amb forma de llentia. Tot seguit van continuar fins arribar
a l’ermita de Collbàs.
L’actual santuari, com documenta Francesca Cullerés, és
de l’any 1793, tot i que ja se
cita al segle XIII. “Inicialment
va dependre de Santa Maria
de Claramunt i des de 1779
és sufragani de Sant Martí de
Carme. A l’interior es venera la Mare de Déu de Collbàs
(l’original va desaparèixer a la

guerra civil), una imatge de la
Verge dreta que té el Nen al
braç esquerre, mentre sosté
un bolet amb el dret (sembla
que aquest element es va afegir en la reproducció, ja que
l’original sostenia un fòssil,
element que és absolutament
singular en les representacions marianes).”
Allà van esmorzar i es van fer
la foto de família, davant de
la porta de l’ermita. Després
van seguir camí, a estones
pel terme de Carme, Montbui i Vilanova, tal com indicaven els vocals de la sortida.
També van comentar alguna
curiositat com per exemple,
una cosa en què es pararien
a pensar en veure tres pedres
posades de cantó, una al mig
més gran i dues més petites a
cada costat; “la gran delimita
dues finques amb una més
petita a cada cantó, en aquest
cas, a més una està al cantó
de Carme i l’altre al cantó de
Vilanova”.
Molt animats per la caminada van tornar novament a

Vilanova.
Des de la Colla han agraït
aquesta bonica excursió als
vocals Cayo Alonso, Hipólito
Elvira i Francesc Viera.
La propera sortida serà el diumenge 18 de febrer, a Collbaix
i Torres de Fals (Bages). Sortiran amb autocar des del lloc
habitual a les 7 h del matí i

tornaran cap a les 14 h.
Les inscripcions es poden fer
el dilluns i dijous de la setmana de la sortida de 19:00
a 20:30 al c. Montserrat, 28
(Restaurant Nou) de Vilanova del camí. Els socis també
al 93 803 43 88 i 627 646 512,
WhatsAppp, cevcami@hotmail.com i Facebook.

L’Ajuntament
ofereix serveis a
la ciutadania en el
marc de la Llei de
Barris
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilanova del Camí ha contractat 6 nous plans
d’Ocupació en el marc del
programa de Treball als Barris. Durant el passat mes de
gener es van incorporar un
dinamitzador cultural adscrit a l’àrea de Cultura, dos
professors de reforç escolar,
adscrits a Educació, i una
auxiliar de la llar i una treballadora familiar adscrites
a Serveis Personals. A finals
del mes de desembre també
es va incorporar un nou Pla
d’Ocupació com a monitor de
la gent gran que també depèn
de l’àrea de Serveis Personals.
Aquesta setmana comença el servei d’auxiliar de la
llar i treballadora familiar
La iniciativa que s’inclou al
programa de la Llei de Barris, ofereix els serveis d’una
auxiliar de la llar i una treballadora familiar per un
termini de sis mesos i pretén ajudar a aquelles persones que més ho necessiten i
que viuen en el casc antic i
el Camp del Rei, que són les
dues zones compreses a la
Llei de Barris.
Les ajudes personals, sanitàries i socials van dirigides a
la població més vulnerable i
de risc, persones grans que
viuen soles o que tenen poca
autonomia, persones amb
problemes crònics de salut,
etcètera.
Entre els serveis que s’ofereixen hi ha el d’atenció personal, relacionat amb la higiene,
l’ajuda física, la preparació de
dinars o el control de la medicació. També es dóna un
servei d’atenció a la llar que
contempla el manteniment
de la casa, fer la compra o la
bugada… entre altres.
En cas d’estar interessats en
rebre aquest servei i de complir amb la condició de residir al casc antic o el Camp del
Rei podeu posar-vos en contacte amb Serveis Personals
per tal que us ajudin a omplir
el formulari.
L’àrea de Serveis Personals
està al tercer pis de l’Edifici d’Entitats, a la plaça dels
Horts, 1. També podeu contactar-hi per telèfon al 93
8054411 extensió 2.
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Un febrer molt variat a la El mes comença amb la Festa Major
d’hivern i acaba amb el Mercat Figueter
Biblioteca El Safareig
CAPELLADES / LA VEU

E

ls actes a la Biblioteca El
Safareig van començar
el divendres 2 de febrer
amb la presentació de les parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua. Aquesta iniciativa a Capellades ha
tingut molt bona acceptació
tant per part de les persones
que volen aprendre i practicar
català com per les que s’han
ofert com a voluntaris.
La setmana vinent es farà un
bon nombre de les activitats
previstes. Dimarts 13, durant
tot el dia, “Acaba d’arribar”, exposició del material que porta
el lot mensual de la Diputació
de Barcelona. Es pot mirar,
consultar o agafar en préstec.
El dimecres a la tarda, de 6 a
8, el taller de Carnestoltes proposa fer un “Penjador Dorae-

mon”. És una activitat conduïda des del Taller, que necessita
inscripció prèvia.
El dijous 15 de febrer, trobada
del Club de Lectura en aquest
cas per comentar el llibre
“Aigua per elefants” , de Sara
Gruen a les 7 de la tarda.
Finalment, el divendres 23 de
febrer hi haurà una novetat:
la primera sessió de “Storytelling” amb contes tradicionals
a càrrec de l’Escola d’Anglès
de Capellades. Serà a la sala
d’actes de la Biblioteca, a les
sis de la tarda.
Durant tot aquest mes de febrer la Biblioteca El Safareig
acull l’exposició de l’obra del
capelladí Cesar Rampe, a la
segona planta.
També els divendres, a les
sis, la Gemma Martí fa lectura de contes del Racó de
les emocions.

Els Falcons de Capellades
a la festa de la Candelera
CAPELLADES / LA VEU

E

l passat diumenge 4
de febrer els Falcons de
Capellades vam desplaçar-nos al poble veí de la Pobla
de Claramunt per participar en
els actes de la fira de la Candelera. Del dia 2 al 4 de febrer, a la
Pobla de Claramunt, s’organitza una fira, dins de la festivitat
de la Candelera, en honor a la
seva patrona. En aquesta fira
es poden trobar diferents parades de gastronomia i artesania
i també es realitzen actes culturals i populars. La festa de la
Candelera és una festa religiosa que es celebra quaranta dies
després del naixement de Jesús.
Aquesta festa recrea un ritual de
purificació de la tradició jueva,
en que les dones quaranta dies
després d’haver donat a llum
s’havien de purificar per poder
presentar el nounat davant les
autoritats religioses amb ofrenes i un candela encesa. El dia
de la Candelera és el dia 2 febrer
i escau a la meitat del hivern: 44
dies després del solstici d’hivern
i 50 dies abans de l’equinocci de
primavera. Per aquest motiu,
aquesta data, es considera idònia per a pronosticar els dies de
freds que queden. Com molt bé
diu la dita: ‘Si la Candelera plora, l’hivern és fora; si la Candelera riu, l’hivern és viu’, és a dir,
si el dia 2 de febrer plou i fa mal

temps queda molt poc d’hivern,
però si no plou o i el cel és ras
encara queda molt hivern per
endavant. Els Falcons no vam
poder negar-nos a formar part
dels actes culturals i populars
d’aquesta festivitat, ja que pensem que és molt important
que es doni a conèixer la cultura popular catalana i també
ens agrada actuar en la nostra
comarca. Però la pluja només
ens va deixar realitzar dos Vols
de tres coronats amb un Vol de
tres i una Tripira 4x4. Estem
molt contents de l’excel·lent realització d’aquestes figures però
ens va saber greu només poder
oferir aquest petit tastet a un
públic tant receptiu i entregat
com el de la Pobla. Vam rebre
moltes felicitacions i això és una
injecció d’energia per a preparar
encara amb més força la nostra
pròxima actuació, que és el dia
11 de febrer a la Festa de la Caldera de Montmaneu.

CAPELLADES / LA VEU

C

apellades ha viscut 4
dies de Festa Major al
voltant de la copatrona, Santa Dorotea.
El tret de sortida va ser la
inauguració de l’exposició
“Quadres d’artistes capelladins de la família Jorba-Vives”, que és una donació que
aquesta família ha fet al fons
d’art municipal. A la inauguració hi va assistir representació de la família Jorba-Vives que va destacar “els bons
moments que la nostra família ha passat a Capellades i la
vinculació que hi hem tingut
durant molt temps ens ha fet
veure clar que el fons d’art
havia de quedar a Capellades”. Des de l’equip de govern
l’Alcalde, Aleix Auber, i el regidor de Cultura, Àngel Soteras, van coincidir en l’agraïment a la família i en el fet
que els quadres recullen un
moment i un context històric
i paisatgístic a posar en valor.
La mostra es podrà veure a
Casa Bas els dissabtes, diumenge i festius al matí de 12
a 14 hores i les tardes de 6 a
8. S’obrirà durant 3 setmanes,
fins al diumenge 18 de febrer.
La Festa Major d’Hivern ha
seguit durant 4 dies on el protagonisme continu ha estat el
temps, amb pluja continuada.
Dissabte a la nit La Lliga va
acollir l’estrena del disc “Calidoscopi” del grup santboià
Chet, que va acollir un grup
reduït de seguidors.
La tarda de diumenge La Lliga
es va omplir de persones amb
ganes de ballar al ritme del
duet Vives Veus. I dimarts al
migdia, altre cop es va tornar
a obrir per acollir l’animació
infantil del Roger Canals, que
va fer ballar les famílies amb
el seu “ReBOOOMbori”.
La Festa Major d’Hivern ha
tingut la música com a tret
diferencial ja que a banda
de les actuacions esmentades, cal afegir el concert vermut de Cecili Rueda i Pep
Puig, “Ambdós”, organitzat
per la Societat La Lliga que es
va fer diumenge al migdia.
Cal fer també especial esment
a “La mala reputació” l’actuació musical que a través de les
cançons i la música va explicant la vida de Georges Brassens. En el Mirador del Museu Molí Paperer, els actors
Carles Canut i Ferran Frauca,

junt amb Miquel Pujadó a la
guitarra i veu, Joan Humet
al contrabaix i Manel López
a l’acordió van presentar
aquest espectacle de la Fundació Romea, que va agradar
molt al públic.
Finalment el dimarts al matí
l’església de Santa Maria va

acollir la celebració litúrgica
dedicada a Santa Dorotea, on
enguany es van renovar els
vots de poble.
Després d’aquests 4 dies de
festa, ara es celebrarà el Carnestoltes i abans de tancar el
mes, el darrer diumenge, es
farà el Mercat Figueter.

ADOBERIA D’IGUALADA
Necessita:
REBAIXADOR PELL WET BLUE
IMPRESCINDIBLE EXPERIÈNCIA
Tipus de contractació: Indefinit
Les persones interessades
poden enviar C.V. a:
227cv18@gmail.com
O bé trucar al telèfon
638200651
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Més de 50 nominacions als premis de
la Nit de l’Esport i la Cultura de Calaf

El ‘Masquefa sona bé’
arriba a la cinquena edició

CALAF / LA VEU

MÚSICA / LA VEU

E

l teixit cultural i esportiu de Calaf gaudeix de
molt bona salut. Així
ho demostren les més de 50
nominacions valorades pels
membres dels jurats en aquesta segona edició dels Premis
de l’Esport i la Cultura que
tenen l’objectiu de reconèixer
a les persones i entitats locals
que han destacat pels èxits assolits o per la promoció que
han fet de l’esport i la cultura
l’any 2017.
El jurat dels Premis Esportius ha estat format per: Josep
Torra, Jaume Masafred, Edgar
Cardona, Miquel Puigpinós
i un representant de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament de
Calaf. D’altra banda, el jurat dels Premis Culturals ha
comptat amb la participació
de Neus Quer, Josep M. Solà,
Judit Martí i un representant
de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament.
A més, per als Premis de l’Alta
Segarra, tant de l’esport com
de la cultura, s’han afegit com
a membres del jurat un representant dels diferents ajuntaments del territori: Jaume
Vilardosa per Castellfollit de
Riubregós, Montserrat Franch
per Sant Martí Sesgueioles,
Cristina Mas per Els Prats de
Rei, Salvador Bosch per Pujalt
i Jordi Boil per Sant Pere Llavinera.
En l’àmbit de l’esport les candidatures i premis són:
Millor esportista (masculí o
femení) absolut:
Pere Parés Mata
Fabià Subirana
Carles Sòria
Jordi Estany
Josep Ramón Montaner
Joan Montaner
Imma Estany, Concepció Alemany, Gemma Vilès i Núria
Estrada.
Millor esportista (masculí o
femení) infantil:
Jan Molina
Sara Rubio Pérez
Naila Ben-Aïcha González
Júlia Roig
Marina Mas
Pol Pons Cuevas
Trajectòria esportiva:
Luciano Grados
Ramón Colell
Josep Torra
Mònica Torra

L
Mercè Biosca
Ramon Catalan
Millor iniciativa esportiva o
entitat esportiva en la promoció de l’esport:
3x3 de futbol organitzat per la
Penya Barcelonista de Calaf
Campus d’estiu organitzat per
la Unió Esportiva Calaf
3x3 de Bàsquet organitzat pel
Club Bàsquet Calaf
Ambaixador esportiu calafí
al món:
Unió Esportiva Calaf per
l’agermanament amb Soual
Bike Calaf per l’organització
de la Brevet a Soual
Carles Sòria
Premi Alta Segarra de l’Esport:
José Sánchez Malet
Jordi Muxí
Equip raid Cal Graells
En l’àmbit de la cultura les
candidatures i premis són:
Millor iniciativa cultural, infantil o juvenil:
Casal d’estiu Casino de Calaf
per “Un estiu de pel·lícula”
Escola de puntaires de l’Associació ARCA
English Hits of the 80’s organitzat per l’Escola de Música i
acadèmies “English time i “It’s
English”
Cantata Petita Puça organitzada pel Centre de Recursos per
l’Ocupació
Fem Dansa de l’IES Alta Segarra
Pastorets infantils
Trajectòria cultural:
Teresa Escolà
Revista l’Esplai de l’Esplai de
la Gent Gran
AMPA la Boireta, AMPA Escola Alta Segarra i AMPA INS
Alexandre de Riquer
Agrupació Teatral Calaf
Antonino Mestres
Lluís Selvas

Ramon Puigpelat
Efemèride:
20è contacontes
20è Aniversari de l’Escola
Municipal de Música de Calaf
Millor aportació cultural per
a la promoció de la cultura
de Calaf:
Diables Alta Segarra per la
Trobada de diables
Festival MEB (Músiques per
Escampar la Boira)
Escola de puntaires de l’Associació ARCA
Concert Coral Ressons per
Sant Jordi
Associació Cultural i Educativa Calamanda i Genganters i
Grallers de Calaf pel 10è aniversari de Soual
Millor aportació cultural en
l’àmbit social o pedagògic:
Associació Cultural i Educativa Calamanda
English Hits of the 80’s
Lídia Batlle, Jordi Vilaseca,
Núria Alemany i Conxita Solà
Fem Dansa de l’IES Alta Segarra
Ambaixador cultural calafí
al món:
Josep M. Mestres
Gerard Mases Espinase (Lere)
Xavier Torra
Enric Mestres
Pere Prat
Premi Alta Segarra de la Cultura
Monsenyor Valentí Miserachs
i Grau
Associació de Festes les claus
de Sant Pere Sallavinera
Associació Cultural Vent Endins
Trobada de Diables de la Segarra Històrica
Melina Illa pel musical Dolça
Illa
Xavi Calvet i Bet Miquel pel
reportatge fotogràfic 1 d’octubre

a cinquena edició del
‘Masquefa sona bé’,
organitzat per la Regidoria de Cultura, programa
aquest 2018 fins a vuit concerts de diferents estils musicals. La Sala Polivalent de La
Fàbrica Rogelio Rojo acollirà
de nou aquest projecte consolidat que ja és un referent
cultural del municipi i de la
comarca de l’Anoia.
Un cartell ampli, de qualitat i
per a tots els gustos
El cicle, coordinat i produït per Jordi Tomàs, aixecarà el teló el diumenge 25 de
febrer amb l’actuació de la
Simfònica Tekhné, que presentarà un repertori clàssic.
Per la seva banda, Lluís Coloma Trio actuarà el març; i
abans de l’aturada estiuenca, serà el torn per la Cobla
Montgrins, el nou espectacle
de Neus Mar i Imma Presas,
Cromatismes, i les havaneres

cantades en femení de Les
Anxovetes.
A la tardor es podran escoltar les veus de The Sey Sisters i Tanghoyde. L’Orquestra de Cambra Terrassa 48,
especialitzada en el repertori
de corda, clourà el cicle d’enguany. Amb aquest programa, el Masquefa sona bé presenta de nou un cartell que
té la voluntat de difondre i
promocionar la música entre
els masquefins.
L’Ajuntament consolida un
premi de composició musical
En el marc del ‘Masquefa sona bé’, la Regidoria de
Cultura també convoca la
segona edició del Premi de
composició de música per a
cobla Masquefa i Montgrins.
Les obres es poden presentar fins al 23 de febrer. El 15
d’abril s’anunciarà el veredicte del jurat i s’estrenaran les
obres finalistes a càrrec de la
Cobla-Orquestra Montgrins.

L’Associació juvenil
Barrufet Roig organitza
la Festa de Carnestoltes a
la Pobla
LA POBLA DE C. / LA VEU

Aquest divendres dia 9 l’Associació juvenil i cultural
Barrufet Roig, celebrarà, a
La Pobla de Claramunt, la 7a
edició de la Festa de Carnestoltes. Aquesta tindrà lloc a
l’Ateneu Gumersind Bisbal i
els membres de l’Associació
esperen que, com cada any,
hi passin més de 350 persones lluint la seva disfressa en
un ambient popular i festiu.
Barrufet Roig ja fa anys que
regala al municipi, a través
diverses activitats, diferents
motius per fer participar els
joves de La Pobla en activitats locals. Els integrants de
l’Associació cultural i lúdica afirmen que “la nostra
intenció és compaginar la
nostra vida amb la del poble i, creiem que amb festes
com aquesta, la Setmana de
la Joventut o la calçotada
que tenim previst organitzar

aquest mes de març, aconseguim arribar a altres joves
i no tant joves a fer vida als
nostres carrers”.
En el darrer any, Barrufet
Roig va celebrar la seva 15a
Setmana de la joventut consolidant, així, una iniciativa
popular i juvenil que ajuda a
mantenir un poble en moviment.
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Tot i el fred i la pluja es va sortir al
carrer per celebrar els actes de Sant
Antoni a la Llacuna

Desfilades i actuacions
al Carnestoltes d’aquest
dissabte a la Llacuna

LA LLACUNA / LA VEU

LA LLACUNA / LA VEU

L

L

a celebració dels 10
anys dels Tres Tombs
des que es van incorporar els cavalls va resultar
passada per aigua i és que al
llarg de diumenge la pluja va
voler fer acte de presencia i
acompanyar els tradicionals
Tres Tombs.
Malgrat la pluja però els més
valent van sortir amb els
carruatges i cavall per fer la
tradicional benedicció dels
animals i els veïns i veïnes es
van aixoplugar a les voltes de
la plaça Major per gaudir-los
i adquirir els típics tortells.
Finalment també es va dur
a terme el tast de la coca
gentilesa de la comissió dels
tres tombs i mistela gràcies al
Celler Grapissó
El dia abans, dissabte, malgrat el fred va tenir lloc el tradicional esmorzar de germanor que enguany va tenir lloc
al bosc del Paradís on es van
trobar els caminadors i genets i van compartir esmorzat
i coca i cava

a
Llacuna
celebra
aquest dissabte la festa
de les disfresses i la disbauxa. La rua començarà a les
19.30h al parc de les Oliveres
i recorrerà els carrers del centre del municipi i finalitzarà
a la Plaça Major. Una vegada
arribats a la plaça tindrà lloc
la lectura del Pregó del Rei
Carnestoltes i seguidament la
desfilada per l’escenari, on les

E

l passat dissabte 3 de
febrer, una nova secció
local de les Joventuts
d’ERC és van presentar a Masquefa a la Sala de l’Aglà de l’Alzinar, acompanyats per la diputada de les JERC Rut Ribas,
la diputada més jove del nou
parlament de Catalunya, va
posar en valor la força del jovent com a llavor de l’impuls

comparses participants fan la
seva actuació.
Després de les actuacions, la
festa de la disbauxa continuarà a la Piscina, organitzada pel
Ball de Diables de La Llacuna,
on es lliuraran els obsequis a
tots els grups que hagin presentat carrossa, i a tots els participants se’ls donarà un entrepà amb beguda gentilesa de
l’Ajuntament de La Llacuna.
La festa és organitzada per
l’Ajuntament de La Llacuna.

Assajos de les Caramelles
de Tous 2018
S.MARTÍ DE TOUS / LA VEU

U

Les joventuts d’ERC es presenten a
Masquefa

MASQUEFA / LA VEU
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per la construcció social i nacional de Catalunya, també
va intervenir el diputat d’ERC
Gerard Gómez del Moral que
va voler transmetre un missatge de confiança i la voluntat de persistir en l’objectiu
de fer efectiva la República.
L’acte també va comptar amb
la presencia de la Directora
General de Joventut Marta Vilalta. El membre de les
JERC-Masquefa Quim Gó-

mez va presentar a la nova
Secció Local i el president
d’ERC Masquefa Jordi Ferron
va tancar l’acte amb un record
per els presos polítics catalans i en especial al president
d’ERC, Oriol Junqueras. ERC
i JERC Masquefa agraeixen
la presencia dels assistents en
aquest acte de futur i també
donen les gràcies a la Societat
de l’Alzinar per la cessió de
l’espai i logística.

n any més s’acosta la
Pasqua, i a Sant Martí
de Tous comencem a
preparar les nostres i ja tradicionals Caramelles.
Amb la intenció que el diumenge de Pasqua continuï
sent una jornada amb molta
participació des del més petits als més grans del poble,
i farcida de flors i melodies,
la comissió de Caramelles
anima a tothom qui vulgui
participar de la festa a assistir
als assajos que començaran
aquest divendres 9 de Febrer
de 9 a 10 del vespre.

Atenció! Canvi lloc d’assaig al
nou edifici de Cal Frarés.
En el nostre repertori d’ enguany cantarem la sardana És
la Moreneta d’ Antoni Carcellé, Les Caramelles lletra de
Joan Misterio i música de C.
Pérez Martínez, l’Allelujah de
Leonard Cohen i altres cançons populars catalanes...
No us ho penseu dues vegades i veniu a cantar amb
la vostra parella, els vostres
amics i amigues, familiars o
veïns. Volem que sigui una
festa ben participativa i només amb la gent del poble ho
aconseguirem.
Animeu-vos, us hi esperem!
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L’Ajuntament de Masquefa augmenta els
comptes en més de tres milions d’euros
MASQUEFA / LA VEU

E

l Ple de l’Ajuntament
de Masquefa va aprovar a finals del curs
passat el pressupost municipal per a l’any 2018. Els
comptes aprovats ascendeixen fins als 18.119.271,44€ i
recullen un increment global
de 3.308.339,18€ respecte el
2017, un import que serà destinat principalment a la realització d’inversions. El pressupost es va aprovar amb els vots
a favor del PDeCAT; les abstencions de la CUP i ERC; i el
vot en contra de PP i PSC. Elena Fernández, regidora d’Hisenda, defineix els comptes de
2018 com a “ambiciosos, rigorosos i adaptats a la realitat social i econòmica del municipi”
i assegura que des de l’equip de
govern es fa una aposta ferma
per “eradicar progressivament
les deficiències i greuges que
pateixen els veïns de les nostres urbanitzacions, potenciar
els equipaments municipals i
empoderar la ciutadania i les
entitats amb més subvencions,
ajudes i recursos i noves eines
com el Pressupost Participatiu”. El pressupost municipal
incrementa en un 22,3% respecte el 2017 L’augment dels
comptes respon a la voluntat
de l’equip de govern de donar compliment al projecte d’urbanització d’El Maset
(3.848.032€) i garantir a tots
els veïns de La Beguda Alta la
prestació dels diferents serveis
en cas que s’aprovi i s’executi
definitivament al llarg d’aquest
curs el projecte d’annexió
d’aquest nucli al terme municipal de Masquefa. Aposta per
la millora dels equipaments
municipals En el capítol d’inversions, que ascendeix fins
als 6.983.598,90€, destaca la
instal·lació de la coberta de la
piscina municipal del camp
de futbol, l’arranjament del
Centre de Dia, la millora de
l’accessibilitat al Centre Tecnològic Comunitari (CTC),
la finalització dels tancaments
de la pista coberta del pavelló,
o la instal·lació d’un ascensor
a l’Escola El Turó.
Empoderament de la ciutadania i del teixit associatiu
Els comptes per al 2018 també recullen una partida de
100.000€ destinada a impulsar
per primer cop al municipi
uns pressupostos participatius

L’Ajuntament augmenta els comptes en més
de tres milions d’euros
per donar compliment
a la millora de les urbanitzacions, dels equipaments municipals i de
la via pública
que permetin als veïns escollir
a quins projectes volen destinar una part del pressupost
municipal.
Així mateix, el consistori
augmenta en més de 20.000€
les subvencions a entitats esportives i en més de 13.000€
les culturals. En paral·lel,
enguany s’impulsaran ajuts
per a l’eficiència energètica
(50.000€) i el foment de l’ocupació (100.000€).
Pla de Millores de les urbanitzacions
L’Ajuntament destinarà enguany fins a 658.000€ per fer
front a la campanya d’asfaltats
i millora de les urbanitzacions
del municipi. En paral·lel, el
consistori també farà realitat
la passarel·la que enllaçarà
Can Quiseró i El Maset. Encara en clau urbanística, els
comptes del 2018 també inclouen una partida pressupostària per endegar la reforma
del carrer Major amb l’habilitació d’una plataforma única
(200.000€), per donar compliment al projecte de millora
dels parcs infantils (265.000€),
o per realitzar obres de millora
al Polígon de La Pedrosa –amb
l’ampliació de les voreres i la
renovació de l’arbrat i l’enllumenat de la zona-.
Altres actuacions i inversions
Millora del programari intern
de l’Ajuntament per oferir un
servei més àgil i adaptat a les
necessitats de la població.
Increment del personal de la
Brigada municipal i del material destinat a l’agrupació.
La CUP ajuda a aprovar els
pressupostos municipals
La CUP de Masquefa va exigir al govern local, encapçalat
per Xavier Boquete, trencar
el pacte que mantenia amb el
regidor del PP, Manuel Navas,
que li permetia governar amb
comoditat el consistori Masquefí. L’agrupació cupaire ho
va fer al·legant que la situació

de repressió que viu el poble
català per part de l’Estat Espanyol, feia inviable que el consistori local seguís col·laborant
amb el regidor popular.
La demanda de la Candidatura d’Unitat Popular va ser
acceptada per l’equip de govern, però aquest va expressar
la necessitat d’arribar a acords
puntuals per tal que el govern,
en minoria sense el suport del
PP, pugui seguir governant al
municipi.
El primer punt calent que es
va trobar la candidatura d’esquerres va ser l’aprovació dels
pressupostos municipals. El
govern va fer saber a la regidora de la CUP, Sílvia Rotger, la
necessitat d’arribar a un acord
per l’aprovació dels mateixos.
La regidora explica que, lluny

de refusar el debat dels pressupostos amb el govern, fet
que podia suposar moltes
contradiccions per nosaltres
mateixes a dins de l’assemblea
local, vam accedir a estudiar
què podíem aportar-hi en clau
local nosaltres des de l’oposició. Enteníem que els pressupostos que presentava el
govern de PdeCat eren continuistes i en cap cas s’ajusten a
la situació de crisi que segueix
ofegant a la ciutadania. Uns
comptes que segueixen un any
més confiant-ho tot en el “totxo” i deixant de banda un cop
més les polítiques socials, que
requereixen d’accions polítiques valentes i que realment
incideixin en la vida diària de
les persones.
Tot i estar en desacord amb els

comptes, després del debat intern, els cupaires van presentar un total de 25 propostes a
canvi d’una abstenció que fes
possible l’aprovació dels pressupostos pel 2018. Segons la
regidora Rotger, les propostes
presentades són pensades en
clau local i en benefici de tot
el municipi.
Expliquen que les propostes
acceptades pel govern de Xavier Boquete són, entre altres,
la confecció de pressupostos
participatius, consultes populars per validar els grans projectes al municipi proposats
pel govern, adaptar Masquefa
als criteris de Som Energia,
crear Horts Urbans i la creació de cooperatives per donar
continuïtat al projecte, activar l’Arxiu Històric Municipal, crear zones peatonals al
centre del municipi, impulsar
accions amb perspectiva de
gènere, acabar amb l’ús i maltractament animal a les festes,
borsa de voluntariat d’ajuda a
la gent gran, Festa Major participativa, impulsar el PEV,
transport escolar gratuït, ampliació de l’àrea de serveis
socials, cooperativa d’obres i
serveis, apostar per la banca
ètica, remunicipalització de
serveis, revista municipal de
tots i millores als barris...
La formació d’esquerres manifesta que “ja han començat
les converses amb el govern
per tal d’establir un calendari
d’aplicació de les propostes.

Finalitza la reparació de la cornisa
exterior de la Sala Polivalent
MASQUEFA / LA VEU

Aquest mes de gener, l’Ajuntament de Masquefa ha donat
per finalitzats els treballs d’arranjament de la cornisa exterior de la Sala Polivalent de La
Fàbrica Rogelio Rojo. L’episodi excepcional de pluja i vent
viscut al municipi durant el
mes de novembre de 2016 va
provocar la caiguda de part de
la cornisa d’aquest espai, així
com d’un arbre a Can Massana i l’enderroc parcial del sostre de la sala La Bàscula. Amb
tot, els danys van ser exclusivament materials.
Els treballs de reparació han
tingut un cost total de 48.000€
i han estat subvencionats per

la Diputació de Barcelona.
Així, l’obra ha consistit en la
restauració completa de la
cornisa utilitzant com a material principal les totxanes prò-

pies de l’espai.
L’Ajuntament de Masquefa
agraeix la comprensió demostrada pels veïns en el transcurs
d’aquesta actuació.
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Concert Gran Teatro
Amaro a Miralles

Piera es prepara per a la celebració
del Carnaval

S.M. MIRALLES / LA VEU

PIERA / LA VEU

A

quest any es compleixen 27 anys des de
la fundació del grup
l’any 1990. Durant aquest
principi d’any el grup està
fent la gira El cant dels ocells
i en el marc d’aquesta gira el
diumenge 11 de febrer faran
un concert al Local Social de
les Antigues Escoles de Santa
Maria de Miralles. El concert
será a les 12 i tindrà entrada
gratuïta.
“... Gran Teatro Amaro recorre el temps i la distància
amb una música que parteix
de l’època d’entreguerres i
reprèn la tradició europea
que va truncar el nazisme,
aquesta afortunada col·lisió
dels aires canalles i cabareters procedents de l’evolució
de folklores i músiques populars tradicionals amb les
avantguardes artístiques i
la música clàssica des d’una
perspectiva totalment contemporània.
Desplegant un complet arsenal d’instruments: contrabaix, guitarres, banjo, mandolina, llaüt, serra musical,
marimba, xilòfon, piano,
percussions variades i tot

A

tipus d’objectes... i ni un sol
micròfon a l’escenari, ni tan
sols per a la veu, tot a pèl i
amb un so perfecte, sense
que uns instruments tapin
els altres... un concert que es
desenvolupa en dues parts,
dos passis amb una breu
pausa, com es feia abans.
El grup Gran Teatro Amaro
està format per:
Robert van der Tol - veu, guitarres, ukelele, banjo, piano.
Mischa Kool - contrabaix, serra musical,ukelele baix, veu.
Gat - mandolina , percussió,
objectes, veu.
Panc Daalder - tambors, percussió, marimba, piano, veu.

Visita guiada al Tous
medieval

S.MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El proper dissabte, 10 de febrer i a partir de les 11:00,
segon dissabte de mes, es
durà a terme una nova visita guiada al Tous medieval
a càrrec d’Anoia Patrimoni.
Aquesta ruta inclou la visita
al «poblet», el Castell de Tous
i l’església parroquial de Sant

35

Martí, que conserva elements
cabdals de la història de Tous,
com ara el sarcòfag de Bernat
de Tous.
El punt d’inici de la visita serà
al local de l’AECOM (c/ Major,
núm.1) de Sant Martí de Tous,
amb un preu de 2,5€. Podreu
obtenir més informació i detalls a www.anoiapatrimoni.
cat o al telèfon 635 922 384.

pocs dies per a l’arribada del Rei Carnestoltes, i l’Ajuntament
i les entitats de la vila treballen en els preparatius per a
fer del Carnaval de Piera una
de les celebracions més participatives de la comarca. Els
actes començaran el divendres dia 9 amb la rua de l’Escola Bressol El Gall Mullat, a
la que es convida a tothom a
participar-hi, i que finalitzarà
a la Nau de Cal Sanahuja amb
una festa infantil i amb una
xocolatada.
El dissabte serà el torn de la
gran Rua de Carnaval, que
sortirà a les 20 hores del
Gall Mullat i recorrerà els
principals carrers de la vila.
Enguany s’ha augmentat la
dotació econòmica per als
premiats en el concurs de carrosses, que serà de 500 € per a
la millor valorada i de 300 i
100 euros respectivament per
a les que quedin en segona i

tercera posició. Les inscripcions es tancaran dimecres dia
7 de febrer.
El mateix dissabte, a partir
de les 22 hores, hi haurà festa disco a la Nau de Can Sanahuja amb el DJ local Xavy
Gyradisc.
El diumenge a la tarda, la
Nau de Cal Sanahuja acollirà el Carnaval Infantil amb
animació i xocolatada per a

petits i grans. Finalment, el
Rei Carnestoltes s’acomiadarà dels pierencs i pierenques
el Dimecres de Cendra amb
l’enterrament de la sardina,
organitzat pels Diables de
Piera. La comitiva fúnebre
sortirà a les 20 hores de la
plaça Jove i recorrerà els
carrers de la vila fins a la
plaça del Peix on s’oferirà
una sardinada popular.

Es constitueix el Consell d’Infants
de Piera
PIERA / LA VEU

E

l passat dimecres 31 de
gener, la sala de plens
de l’Ajuntament de Piera va acollir l’acte de constitució del Consell d’Infants.
Es tracta d’un òrgan format
per 22 alumnes de 5è i 6è de
primària escollits prèviament
pels respectius centres.
El Consell d’Infants vol ser
una eina per educar en els valors i principis de la democràcia i fomentar la participació
dels infants en la millora de la
vila. Paral·lelament, ha de servir per promocionar els drets
dels infants, fer un municipi
a la seva mida, revalorar la
política i donar a conèixer als
nens i nenes el funcionament
de l’Ajuntament.
Durant l’acte de presentació,
l’alcalde, Josep Llopart, i el regidor d’educació, Josep Maria
Rosell, van donar la benvinguda als membres del consell,
posant en valor la importància del paper que tenen a partir d’ara, i els van encoratjar
a participar i decidir sobre
aspectes que afecten el poble.
El Consell d’Infants pretén
ser un òrgan estable i amb vo-

L’òrgan pretén fomentar
la participació dels nens
i les nenes en la millora
del poble, promocionar
els seus drets i treballar
els valors i principis de
la democràcia
luntat de continuïtat. A partir
d’ara, es faran trobades mensuals els dimecres, de 17.30
a 18.30 hores, en les quals
es definirà una normativa i

organització d’aquest òrgan
consultiu, es concretarà un
logotip que l’identifiqui i es
donaran a conèixer als infants
els seus drets i els seus deures
com a membres del consell.
La cloenda d’aquest curs se
celebrarà el dia 20 de juny.
L’Ajuntament de Piera ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona per fer un
acompanyament a la constitució i dinamització de les
sessions de treball del Consell
d’Infants durant aquest curs
2017-2018.
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Quim Masferrer serà el Calderer d’Honor
a la Festa de la Caldera de Montmaneu
MONTMANEU / LA VEU

L

a festa de la Caldera
de Montmaneu es celebra des de temps immemorials.
Per Carnestoltes un dels costums més arrelats són els
grans àpats col·lectius, oferts
en alguns llocs als pobres, i en
d’altres que pren part tota la
població, que és possiblement
el seu origen correcte. Tothom
participa en l’obtenció dels
ingredients, que passen a ser
comuns i tothom hi té dret.
Aquest tipus d’àpats tenen el
seu origen en cerimònies sagramentals col·lectives anteriors a la cultura romana, sentit que encara mantenim en
els grans banquets que efectuem en grans moments de la
nostra vida.
Tradicionalment es realitzava el dimarts de carnaval,
malgrat en l’actualitat té lloc
el diumenge de Carnestoltes.
Prèviament a la distribució
del menjar entre els veïns i
visitants el capellà beneeix les

calderes d’escudella. Es també tradicional concursar en
un típic joc de bitlles mentre
les calderes amb la botifarra,
trossos de cansalada, arròs,
fideus i d’altres condiments
s’acaben de coure.
Enguany per gaudir de la festa
s’ha preparat un nodrit programa que començarà dissabte amb el carnaval infantil,
cercavila pels carrers i animació amb el grup La Cremaller.
Per acabar hi haurà xocolata
amb melindros per a tothom.
la cercavila començarà a les 6
de la tarda.
I diumenge ja de bon matí es
farà l’encesa de les calderes i
l’elaboració en directe de l’escudella a càrrec del mestre
calderer, Josep Parera.
Durant tot el matí es podrà
gaudir del Mercat de Pagès i
de jocs infantils tradicionals
de carrer.
A partir de les 9 del matí començarà l’esmorzar de pagès,
Les viandes de l’Hostal: botifarra blanca, botifarra negra,
cansalada, ou ferrat, pa amb

tomàquet, vi i aigua.
A les 11 del matí es durà a
terme el 3r Concurs popular d’allioli.
A les 12 del migdia tindrà lloc
la missa solemne, a la sortida
de la quan tindrà lloc la benedicció de les calderes. Tot seguit hi haurà una actuació els

Properes activitats a la biblioteca
de Piera
PIERA / LA VEU

D

OS ESTADOS. Segona proposta del
7 d’experiències
Inclosa en la programació
del 7 d’experiències a la Biblioteca de Piera, la segona
proposta convida Ferran
Mascarell amb Dos estados
El proper dijous 15 de febrer
a les 19h, l’historiador i polític Ferran Mascarell serà
a la Biblioteca de Piera per
presentar el seu treball Dos
estados, on defensa que el
projecte d’un estat català, no
només és bo per a Catalunya
sinó també per a Espanya.
Perquè tants catalans pensen que Espanya i Catalunya
sortirien guanyant si cadascun tingués el seu propi Estat? Pot un Estat català ser
“modern, republicà i més
equitatiu i eficaç” que l’Estat
espanyol? Pot contribuir la
proposta catalana a renovar,
modernitzar i democratitzar
el relat polític espanyol? El
problema d’Espanya, i fins i
tot els unionistes ho admeten, és el seu Estat, un Estat

que, especialment des del
2010, molts catalans ja no
senten com a propi. Ferran
Mascarell presenta la seva
proposta: construir un pacte
cívic entre iguals i des de la
llibertat de cadascú i generar un caudal d’energia positiva. Dos estats democràtics
i eficients són incomparablement millor que l’Estat
únic i heroic, ineficient i de
baixa qualitat democràtica
que tenim avui.
Ferrar Mascarell és historiador i polític. Va ser regidor
de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona i Conseller
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Des el
2016 és delegat del Govern
de Catalunya a Madrid. Ha
desenvolupat projectes com
el CCCB i ha estat membre
dels patronats del MNAC, el
MACBA, l’Auditori de Música de Barcelona, l’OBC,
la Biblioteca de Catalunya,
el Gran Teatre del Liceu,
el Palau de la Música i el
Consorci de Biblioteques de
Barcelona. Ha fundat vàries
revistes i és autor de varis

llibres d’assaig de política i
polítiques culturals.
Inscripcions al taller: robòtica en família
Aquesta setmana s’han
obert les inscripcions al taller familiar Robòtica en família que és previst es realitzi el proper dissabte 24 de
febrer de 10.30 a 13.30h a la
Biblioteca de Piera.
Què és un robot? Com funciona i com es programa?
Jugarem amb robots i els
programarem. Aquest és un
taller totalment pràctic a
càrrec de Ments Creatives.
Experimentar, equivocar-se,
tornar a començar, refer,
preguntar-se el perquè,
descobrir... són alguns dels
principis que han de guiar
la creació de coneixement a
partir de l’experimentació.
Amb aquestes inquietuds
pares i fills inventen, descobreixen i aprenen en família.
La proposta d’adreça a famílies amb nens i nenes de
6 a 12 anys, la participació
és gratuïta i les places són
limitades.

Falcons de Capellades.
La banda de música escocesa
Catalan Bagpipe Band aportarà bon humor, teatre de carrers
i explosives sorpreses, a les 11
del matí i a la 1 del migdia.
Cap a quarts de 2 del migdia
es farà el nomenament del
Calderer d’Honor d’enguany:

Quim Masferrer, actor i presentador d’El Foraster de TV3.
Finalment, a les 2 del migdia
es procedirà al repartiment
gratuït de l’escudella entre
els assistents.
El mateix Quim Masferrer, a
les 6 de la tarda a la Sala, oferirà l’espectacle “Bona gent”.

Demanen retirar els
residus i deixalles abocats
al polígon Les Garrigues
CALAF / LA VEU

Des que l’antiga empresa Discapa va deixar la nau del polígon Les Garrigues ubicat a la
carretera de Manresa a Calaf ,
diferents residus i deixalles han
anat apareixent i acumulant-se
a l’espai exterior.
L’Ajuntament de Calaf ha contactat amb els Agents Rurals ja
que tot i que la nau no està
dins el seu terme municipal
- és de Sant Pere Sallavinera - al trobar-se molt proper
a la vila, aquest abocador no
controlat té el perill d’acabar
generant un problema mediambiental i/o de salut.
Els Agents Rurals han contactat
amb totes les parts implicades:
antics llogaters, propietaris,
empresa intermediària que va
realitzar el trasllat de Discapa i
actuals llogaters però cap d’ells
s’en responsabilitza i a més,
asseguren que no disposen de
pressupost per a fer-ho efectiu.
redisus2
Per això, s’està redactant un

informe on han recollit tots
els materials que hi abocats de
forma incontrolada i que faran
arribar a l’Agència Catalana de
Residus per tal d’obrir diligències als resposables si es considera
oportú.
De moment, es desconeix si algun dels residus pot ser tòxic,
per això també plantegen poder agafar mostres per investigar-ho mentre no és resolgui el
problema.
Finalment, també hi ha la possibilitat que sigui l’administració l’Ajuntament de Sant Pere - qui
pugui assumir la retirada dels
residus mentre la via processal
fa el seu recorregut.
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La Festa Major de Santa Calamada dona el tret de
sortida a les botigues museu de la plaça Gran de Calaf
Centenars de persones van assistir el diumenge a l’acte d’obertura de les primeres 4 botigues històriques de la plaça Gran
reconvertides en petits museus: la impremta Juan Oller, la merceria Cal Garriga, l’aula de repàs i la bodega.
CALAF / LA VEU

D

el 3 al 5 de febrer
Calaf ha gaudit de
la seva Festa Major
d’Hivern en honor a Santa
Calamanda, la patrona de
la vila.
L’Esplai de la Gent Gran va
ser el capdavanter organitzant
el dissabte 3 de febrer un Escala en-Hifi a la sala d’actes
amb més d’una vintena d’actuacions musicals que van fer
gaudir a tot el public assistent.
El diumenge 4 de febrer, les
porxades de la plaça Gran
van resguardar de la pluja els
centenars de persones que
van assistir a l’acte d’obertura
de “Les botigues de la plaça Gran, un tresor recuperat”. L’antiga merceria de Cal
Garriga, el celler La Bodega,

una antiga aula de repàs i la
impremta Juan Oller van tornar als calafins molts records
d’infantesa i joventut d’aquells
temps en què la plaça era el
centre neuràlgic del comerç
de la vila i del territori. L’acte va estar conduït per Jordi
Badia, alcalde de Calaf, qui va
voler remarcar que el projecte
té la voluntat de ser “viu i dinàmic” i que per això aspira a
“afegir-hi nous establiments i
omplir les botigues amb més
productes per dotar-les de
més contingut”. L’obertura
també va comptar amb la participació de Jordi Fàbregas,
representant de la Diputació
de Barcelona, Jordi Vilalta,
gerent del Leader, alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles,
Rosa Narbona, presidenta del
Consorci de Promoció de

l’Alta Anoia, Mireia Duran,
membres de l’equip de govern i de la Corporació municipal de Calaf, propietaris
de les botigues i membres
de l’Associació de Veïns del
Casc Antic.
La tarda de diumenge va deixar pas als somriures gràcies
a la representació de l’espectacle Hits del Tricicle al Teatre
del Casal. Més de 600 persones van gaudir d’alguns dels
millors esquetxos de la companyia plens d’ironia i d’un
humor intel·ligent i trepidant
durant una hora i tres quarts
que va passar volant.
El Casino de Calaf, que estrenava pista de ball, va cloure les
activitats de diumenge amb el

concert del músic “’Àlex”.
El dilluns, dia de Santa Calamanda i festiu a Calaf, va començar amb la Missa Solemne a l’església de Sant Jaume i
tot seguit la Metredansa, un
ball històric de Calaf que fa
uns anys s’ha recuperat i que
promou la participació de
tots els assistents en aquesta dansa col·lectiva. Tot seguit, al Casino, la dansa va
continuar amb les sardanes
enllaunades.
El film d’animació La vida
d’en Carbassó nominat als
Òscar, va ser la pel·lícula
escollida per fer gaudir al
públic familiar d’una tarda
plujosa de cinema. Una pel·lícula emocionant i amb molta

tendresa que va agradar tant a
petits com als més grans.
La Festa Major d’Hivern va
acabar a ritme de patxanga i
txa-txa-txa amb el ball i concert de l’orquestra “Banda Sonora” al Casino.
Enguany, però, els actes de
Santa Calamanda s’allargaran
fins al divendres 9 de febrer a
les 20h quan tindran lloc els
premis de la Nit de l’Esport i
la Cultura 2017 per reconèixer a les persones i entitats
locals que han destacat pels
èxits assolits o per la promoció que han fet de l’esport i la
cultura l’any 2017 i que comptarà amb l’actuació musical
del cantautor Cesk Freixas.

La Festa del Pellofa de Calaf, arribarà carregada
de sorpreses
CALAF / LA VEU

E

l Carnaval de Calaf,
que ja va recuperar al
2017 la denominació
de la Festa del Pellofa, se celebrarà el cap de setmana del
16 i 17 de febrer.
El divendres es donarà el tret
de sortida de la festa amb el
torneig de ‘duro’, ‘Posa-mela-dura’, i com a novetat la
Polseguera, entitat organitzadora dels actes de carnaval,
ha organitzat “Animal Party”.
La temàtica de la festa serà
que tothom vingui disfressat

d’animal. Per amenitzar la
nit, comptaran amb Tropical
Riots PD’S, PD Polseguera.
Com a novetat l’envelat de
carnaval comptarà amb un
toro mecànic.
El matí del dissabte es durà a
terme el concurs de botiges.
La comissió de carnaval passarà pels establiments participants per veure l’ambientació
i disfresses dels botiguers.
Anirà acompanyada de la
percussió dels Diables de l’Alta Segarra per tal d’amenitzar
i fer ambient pels carrers del
poble. Pel que fa al tradicio-

nal espectacle infantil de Carnaval, es realitzarà a les 11.30
hores al Casino de Calaf amb
Jaume Ivars amb el seu número “Que comenci la festa”.
A les 16.30 hores s’iniciarà,
des del Casal de Calaf, la Gran
Rua del Pellofa amb el concurs de carrosses i comparses.
El recorregut culminarà amb
el pregó de les Reines Pellofa i
l’entrega de premis, a l’envelat
situat al pàrquing de l’antiga serradora. Les batukades
Sambandreu i Ben Sonats
acompanyaran la rua amb el
seu ritme festiu.

A les 21.00 hores tindrà lloc
la XII Mamada, el ja tradicional i multitudinari corre
bars de carnaval, que començarà a la plaça dels Arbres.
Recorrerà diversos bars d
Calaf i s’acabarà amb un sopar popular a l’envelat. Seguidament, a les 00.00 hores, tindrà lloc el Gran Ball
de disfresses que enguany
comptarà amb concerts de
Orquestra Tropical, La Sra.
Tomasa i DJ Partisana. A
les 3.30 de la matinada hi
haurà l’entrega de premis a
les millors disfresses parti-

cipants en el ball.
Per inscriure’s al torneig de
duro i/o al concurs de de
carrosses i comparses cal enviar un correu a: lapolsdelaterra@gmail.com. En el cas
de torneig el preu de la inscripció és de 10 euros.
El tiquet de la XII Mamada
es pot comprar al Cafè del
Casal, al Forn Fitó o al Ke
Diví fins al 15 de febrer amb
un preu de 20 euros pels majors de 18 anys. Inclou el 6
pintxos, 6 quintos, postres,
l’entrada al Ball de Disfresses
i un mocador de record.
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L’Igualada Rigat allarga la mala ratxa davant el Voltregà (3-2)
HOQUEI / LA VEU

OK Lliga

E

l conjunt arlequinat va
encadenar la quarta
derrota consecutiva al
perdre per la mínima a la pista
del Voltregà. L’Igualada Rigat
va anar sempre per darrere en
el marcador, tot i ser superior al rival bona part del partit.
L’Igualada va tornar a pagar
cara la manca d’efectivitat – el
primer gol no va arribar fins al
minut 41– i els osonencs van
saber com gestionar l’avantatge
al marcador per endur-se els
tres punts.
El partit va començar un Igualada elèctric, agressiu a l’atac.
Els arlequinats van millorar visiblement el joc, però davant es
van trobar un altre equip rocós
i ben tancat. Els osonencs tampoc van renunciar a la seva vessant més ofensiva i es va veure
un partit on qualsevol dels dos
equips podia decantar la balança a favor seu.
El Voltregà va aprofitar abans
la seva oportunitat i al minut 7,
Xavier Crespo va anotar el primer gol del partit. Els arlequinats van portar la iniciativa del
partit, però els tirs dels jugadors
sempre s’estavellaven a la defensa osonenca.
A la represa, els locals van ampliar distàncies ben aviat amb

Jornada 19
Lleida		1 · 2
CP Voltregà		3 · 2
AsturHockey 		3 · 2
Palafrugell 		2 · 8
Vendrell		4 · 1
CE Arenys		3 · 9
Girona		4 · 2
Noia		3 · 3

Vic
Igualada
PAS Alcoy
Reus
HC Liceo
FC Barcelona
CH Caldes
CH Lloret

			
Pt. J G E P Gf Gc
1 FC Barcelona 50 19 16 2 1 83 21 62
2 Liceo
48 19 16 0 3 84 34 50
3 Reus
45 19 15 0 4 86 47 39
4 Girona
34 19 10 4 5 55 40 15
5 Noia
31 19 8 7 4 52 46 6
6 Vendrell
30 19 9 3 7 52 51 1
7 Lleida
28 19 8 4 7 62 59 3
8 Igualada
26 19 8 2 9 44 40 4
9 Voltregà
26 19 7 5 7 46 55 -9
10 PAS Alcoy
24 19 7 3 9 51 55 -4
11 Caldes
23 19 6 5 8 46 51 -5
12 Vic
20 19 5 5 9 37 51-14
13 Lloret
19 19 5 4 10 35 49-14
14 Arenys
11 19 3 2 14 29 69-40
15 Palafrugell
8 19 2 2 15 33 70-37
16 AsturHockey
8 19 2 2 15 43100-57

un gol de Petxi Armengol al
minut 28. L’Igualada no va renunciar a res i va seguir oferint
un bon joc, només faltava l’encert en l’última passada abans
del gol. Oriol Vives va veure la
blava al 32 de joc, i Èric Vargas
va tenir l’oportunitat de fer el 3 a
0, però Elagi Deitg va aturar la
falta directa.
L’Igualada va guanyar poder
ofensiu a mesura que s’acostaven els 10 minuts finals de partit, acumulant tres golejadors
com Méndez, Oriol Vives i Pla
a la pista. Precisament va ser
Jordi Méndez qui va fer el primer gol de l’Igualada Rigat al
desviar una pilota penjada per
Bars, una connexió sorgida de

la cantera arlequinada. El gol va
arribar amb bon moment, amb
un Voltregà a nou faltes i escassos segons més tard va cometre
la desena. Oriol Vives va agafar
la responsabilitat de xutar la pilota aturada però el travesser va
escopir el seu xut.
Amb el 2 a 1 l’Igualada estava
completament dins del partit,
però al minut 46 la parella arbitral va xiular un dubtós penal
que Petxi Armengol va transformar. Sergi Pla va reduir distàncies al minut 48 (3-2) i va tornar
a posar l’Igualada al partit, que
va jugar l’últim minut amb cinc
homes i sense porter, però no va
poder veure porteria.
El tècnic de l’Igualada, Ferran

López, es va mostrar satisfet
amb la feina feta pels seus jugadors i va remarcar que “no estic
preocupat pels quatre partits
perduts. Ho estaria si no hi hagués treball o si no generéssim
ocasions, però no és així”.
L’Igualada Rigat no tornarà a
jugar fins al 17 de febrer, a casa,
davant del CE Noia.
Fitxa tècnica
CP VOLTREGÀ 3 (1/2): Roca,
Armengol (2), Vargas, Crespo (1) i Teixidor, equip inicial.
Lopez, Molas i Gallifa.
IHC RIGAT 2 (0/2): Elagi,
Bars, Molas, O.Vives i Pla (1),
equip inicial. Tety, Miquel i
Méndez (1).

Jornada 20
Lleida
Vic
CH Lloret
PAS Alcoy
Reus
HC Liceo
FC Barcelona
Igualada

-

Girona
CP Voltregà
AsturHockey
Palafrugell
Vendrell
CE Arenys
CH Caldes
Noia (17 febrer)

El Noia, rival de l’Igualada
Rigat als quarts de final de la
Copa del Rei
L’Igualada Rigat s’enfrontarà
al Noia Freixenet als quarts de
final de la Copa del Rei 2018,
que es disputarà del 22 al 25 de
febrer a Lloret de Mar. La resta d’emparellaments han estat
Liceo – Lloret, Barça – Girona
i Reus – Lleida. En cas de passar de ronda, els arlequinats
jugarien amb el guanyador del
partit entre el Liceo i el Lloret.

L’Hoquei Línia Igualada es fa valdre davant equips d’arreu de l’estat
HOQUEI LÍNIA / LA VEU

A

quest darrer cap de
setmana ha tingut
lloc la segona seu de
lliga nacional alevina d’hoquei línia a nivell estatal, la
única categoria d’hoquei línia
que ha tingut partits aquest
dos dies. En aquesta ocasió
els joves igualadins han hagut de desplaçar-se fent més
de 1.400 km en autocar, a
la localitat castellano-lleonesa de Valladolid per jugar
un total de tres partits, sent
aquest la segona intervenció aquesta temporada d’un
equip del club a la màxima
lliga després d’una absència
de quatre anys.
Comença el primer partit davant el Cent Patins de Rubí
amb tranquil·litat, convençuts de la nostra vàlua, clarament demostrada el mes de
desembre a Madrid. Amb tot,
tocant de peus a terra, sabem
de la dificultat del matx. Fent
passades, defensant el puck,
fins i tot arribant a porteria
contrària, passen els cinc pri-

mers minuts sense canvis al
marcador. Però el primer gol
en contra resulta inevitable
després d’una errada en defensa. Mirem de no abatre‘ns
però el rival és molt ràpid i
tècnic, qualitats que fan valer a una pista de 50x25m,
més gran que la que tenim a
les Comes. Anem a la segona
part amb 0-3 en contra. En els
cinc minuts de descans ens
plantegem noves tàctiques
per fer-hi front, donant fruit
quan escurcem la diferència
2-3, i ho tenim a tocar. Malauradament a falta de 9 minuts
per acabar el partit, s’amplia
la diferència. 2-4. Guanyar no
és cap utopia; ho hem fem en
altres ocasions davant el Cent
Patins, però a poc d’acabar
l’enfrontament, arriba el darrer gol dels del Vallès. El matx
conclou en 2-5.
El segon partit és contra el
Erizos Rudos d’Aranda de
Duero. Passen els primers
deu minuts de partit sense
canvis al lluminós. L’Iguala-

da ha après en defensa, és un
equip molt intens, i als Erizos
els costa arribar a la nostra
porteria, però no desaprofiten la primera ocasió que
troben per fer pujar el primer
gol. No ens arronsem i empaten de seguida. Tot seguit
comencen les lluites amb un
partit molt obert i amb ocasions per ambdós conjunts.
Després de dos gols més dels
castellans, 3-1, marquem els
jugadors, controlem el puck, i
fem canvis ràpids, remuntant
el marcador, capgirant-lo. A

només 6:15 de la final, 3-4. En
sis minuts volem mantenir el
control però ens empaten faltant 4 minuts. Ens veiem guanyadors, i no hem fet tants
kilòmetres per perdre aquest
partit. Amb la pressió del
temps, i en una gesta èpica,
l’Àlex Sánchez, amb assistència del Lluís Torras, fa el gol
guanyador faltant dos segons.
Diumenge a les 8 del matí
juguem el primer partit de
tràmit, contra l’equip valencià
CDE Ciudad Patina Renos.
Durant els dos períodes de 20

minuts de què consta el matx
ens imposem amb una dinàmica de grans passades, col.
locacions perfectes a pista i
ràpids canvis de línia de jugadors. Sent això així, aconseguim que el puck travessi
la porteria contrària en nou
ocasions.
Els propers 7 i 8 d’abril ens
traslladarem a la ciutat de
Sagunt, València, per jugar
la tercera i darrera seu. Tot
es decidirà d’aquí dos mesos. Som a una meritòria
cinquena posició d’entre els
10 equips participants, a tres
punts de la segona plaça.
Fitxa tècnica
Porter: Yeray Lorenzo Expósito.
Jugadors: Lluís Torras Punzano, Laia Xin Mercadé Pelfort,
Àlex Sánchez Sáez, Marc
Camarero Teruel, Marc Fusté Martín, Biel Gelabert Balsells, Arnau Santano Crespo, Martí Roig Cots, Unai
Guerrero Cuevas.
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El CF Igualada segueix la seva línia ascendent,
i el femení de 2a Nacional suma tres punts d’or
PERE SANTANO / LA VEU

E

l CFI suma els tres
punts, encadena vuit
partits sense perdre i
segueix a la part alta de la classificació a 1a Catalana.
Els de Mestre s’enfrontaven a
un equip que seguia de ben a
prop els passos de l’Igualada,
el Borges. Al partit d’anada
havia acabat en empat i era
evident que seria molt complicat aconseguir la victòria.
Tot i les dues dinàmiques contraposades a les que arribaven
ambdós equips, els anoiencs
positiva i els lleidatans negativa, el partit va estar igualat
des dels primers instants. El
fred i el plugim que queia
sobre Les Comes, feia que la
velocitat de la pilota fos molt
alta, factor que a priori beneficiava als locals.
Amb aquest panorama, ben
aviat els blaus es van avançar
al marcador. Al minut 8, en
una bona jugada Güell va enllaçar una gran passada amb
Martí, que de cap, va superar
al porter visitant per dalt. El
matx es posava de cara, però
restaven molts minuts.
El gol va animar els igualadins, que van dominar el joc,
generant ocasions fins a la
mitja hora. No obstant, a partir d’aquest moment, el Borges
va estirar la pressió i va començar a apropar-se a l’àrea
de Javi, sense excessiu perill,
però incomodant als blaus. En
els últims compassos de la primera part, els locals van poder incrementar l’avantatge,
després d’una gran internada d’Eloi, què Seydou no va

poder materialitzar. Els jugadors marxaven al descans
amb l’1-0.
A la represa, el joc es va travar
i cap dels dos equips aconseguia aproximar-se a les àrees.
Tònica que es va mantenir
fins al minut 60, quan ambdós
equips van estirar-se i el partit
es va convertir en un anar i venir. Qualsevol dels dos equips
podia marcar. Malgrat estar
molt obert l’enfrontament, els
igualadins van tenir les arribades més perilloses, que no
van aconseguir materialitzar.
S’entrava als últims deu minuts amb l’avantatge mínim.
Finalment, els anoiencs van
aguantar l’envestida final visitant i van deixar els tres punts
a casa.
Amb aquest resultat, el CF
Igualada estreny més la classificació per la part alta,col·locant-se en quarta posició amb
35 punts, a quatre punts de
promoció d’ascens. La pròxima jornada, d’aquí a dues setmanes, els de Mestre visiten
el camp de la Rapitenca. Ara

toca descansar i gaudir del
Carnaval....
Victòria del femení
sobre el Sant Gabriel
El conjunt Igualadí va començar amb uns primers minuts
d’incertesa , on les visitants lideraven els primers minuts de
joc. No obstant, ràpidament es
va començar a veure la millor
versió de l’equip en la present
temporada, com ja va passar
en la segona part a Barbastro.
Un equip amb molt domini,
portant la iniciativa del joc
des del darrere i generant ocasions de gol. Així va ser, com
Marina Salanova va tenir fins
a dues bones ocasions per poder avançar a les locals, però
no va ser possible fins que
Jana Marimon, al minut 26,
després d’aprofitar un refús a
la frontal de l’àrea amb la seva
cama esquerra va fer un vaselina a la portera adrianenca.
Posava a les blaves per davant
al marcador, amb el qual s’arribaria al descans.
A la represa, el conjunt visitant

va avançar línies i l’Igualada es
començava a sentir incòmode
dins del camp i les del Barcelonès començaven a gaudir
de bones ocasions de gol, fet
que va fer intervenir a Noèlia
en fins a dues grans accions.
Malgrat l’encert de la portera
local, va acabar arribant el gol
que posava l’1-1 al marcador.
L’alegria no va durar gaire per
les visitants, perquè en la sacada inicial, Marcet va posar
la pilota en profunditat cap a
Marina, que es va desfer de la
seva defensora i va fer un autèntic gol de bandera, que de
nou avançava les blaves.
En els últims minuts de
partit, l’equip es va mostrar
molt sòlid defensivament i
així aconseguia deixar els 3
punts a casa.
Les blaves van estrenar els primers 3 punts de l’any com a locals i en tan sols dues jornades
de la segona volta ja han igualat els resultats a casa respecte
la primera volta.
Amb aquesta victòria, l’equip
aconsegueix allunyar-se a

futbol 1A CATALANA G2

futbol 3A CATALANA G7

futbol 3A CATALANA G8

futbol 3A CATALANA G12 futbol 4A CATALANA G7

Jornada 20
CF Igualada
FC Andorra
AC Alpicat
Lleida ECF B
CD Tortosa
Vilaseca CF
U. Bellvitge
San Cristóbal
FC Martinenc

Jornada 20
FC Fruitosenc
Can Parellada
Viladecavalls
CE Suria
Sant Pere Nord
CCF Puigcerdá
CE Moiá
CE Marganell
Juan XIII

Jornada 20
CD Cervelló
AE Abrera
UE Torrelles
UD Málaga
Viladecans B
San Mauro B
PR Sant Feliu
Martorell CF
CF Corbera

Jornada 20
AE Piera
Riudebitlles
UE Sitges
CF Cubelles
FC Hortonenc
J Ribetana
CF La Pobla
AE Moja
CE Olivella

1·0
1·2
0·1
1·1
0·0
2·1
1·1
3·0
2·1

B Blanques
UE Rapitenca
Sant Ildefons
Valls UE
Vista Alegre
Viladecans UD
UE Sants
CE Efac
CF Balaguer

			
Pt. J G E P
1 San Cristóbal 44 20 14 2 4
2 UE Sants
38 20 11 5 4
3 Viladecans UD 37 20 11 4 5
4 FC Martinenc 36 20 11 3 6
5 CE Efac
35 20 11 2 7
6 CF Igualada
35 20 10 5 5
7 FC Andorra
33 19 9 6 4
8 Lleida ECF B 30 20 8 6 6
9 B Blanques
27 20 8 3 9
10 Sant Ildefons 25 20 7 4 9
11 CF Balaguer
25 20 6 7 7
12 UE Rapitenca 24 20 7 3 10
13 AC Alpicat
24 20 5 9 6
14 Vista Alegre
21 20 5 6 9
15 Vilaseca CF
19 19 5 4 10
16 U. Bellvitge
16 20 3 7 10
17 CD Tortosa
15 20 3 6 11
18 Valls UE
10 20 2 4 14
Jornada 21 (18 de febrer)
UE Rapitenca - CF Igualada
Sant Ildefons
- FC Andorra
Valls UE
- AC Alpicat
Vista Alegre
- Lleida ECF B
Viladecans UD - CD Tortosa
UE Sants
- Vilaseca CF
CE Efac
- UDU Bellvitge
CF Balaguer
- San Cristóbal
B Blanques
- FC Martinenc

Gf Gc
41 18 23
21 17 4
28 16 12
37 19 18
34 24 10
27 20 7
24 17 7
30 29 1
27 32 -5
26 22 4
29 30 -1
19 28 -9
18 25 -7
28 29 -1
20 33-13
20 32-12
21 42-21
22 39-17

2 · 3 FC Pirinaica
1 · 1 CE Manresa B
4 · 2 UE Aviá B
4 · 0 CE Navás
2 · 2 CE Puigreig
ajr. CF Santpedor
0 · 1 Ignasi Puig
1 · 4 UD Calaf
1 · 1 CF Cardona

			
Pt. J G E P
1 Juan XIII
44 20 13 5 2
2 Viladecavalls 43 20 13 4 3
3 FC Pirinaica
42 20 13 3 4
4 Can Parellada 39 20 11 6 3
5 CF Cardona
36 20 10 6 4
6 CE Suria
36 20 10 6 4
7 UD Calaf
30 19 8 6 5
8 Sant Pere Nord 28 20 7 7 6
9 CE Puigreig
25 20 6 7 7
10 CE Manresa B 24 20 6 6 8
11 CE Navás
24 19 7 3 9
12 CE Marganell 22 20 6 4 10
13 UE Aviá B
18 19 5 3 11
14 Ignasi Puig
17 19 2 11 6
15 FC Fruitosenc 15 20 4 3 13
16 CCF Puigcerdá 14 17 4 2 11
17 CF Santpedor 14 19 3 5 11
18 CE Moiá
11 20 2 5 13
Jornada 21 (18 de febrer)
CE Manresa B - FC Fruitosenc
UE Aviá B
- Can Parellada
CE Navás
- Viladecavalls
CE Puigreig
- CE Suria
CF Santpedor - Sant Pere Nord
Ignasi Puig
- CCF Puigcerdá
UD Calaf
- CE Moiá
CF Cardona
- CE Marganell
FC Pirinaica
- Juan XIII

Gf Gc
45 19 26
48 26 22
43 27 16
40 26 14
37 26 11
39 29 10
48 38 10
43 41 2
34 32 2
40 44 -4
20 34-14
25 30 -5
31 38 -7
30 36 -6
29 43-14
15 33-18
24 49-25
21 41-20

0 · 0 Vallirana CF
1 · 0 Levante Planas
3 · 2 CF Olesa
0 · 1 CF Pallejá
Ajr. Sant Esteve
2 · 2 Castelldefels B
3 · 0 SV Horts
2 · 1 Sant Andreu B
7 · 2 Can Roca 74

			
Pt. J G E P Gf Gc
1 Martorell CF 46 20 14 4 2 56 15 41
2 CF Pallejá
42 20 14 0 6 38 24 14
3 UD Málaga
41 20 12 5 3 58 27 31
4 SV Horts
34 20 10 4 6 43 32 11
5 Levante Planas 33 20 9 6 5 31 21 10
6 Vallirana CF
33 20 9 6 5 36 30 6
7 Sant Andreu B 32 20 10 2 8 48 49 -1
8 CF Corbera
31 20 9 4 7 50 39 11
9 PR Sant Feliu 29 20 8 5 7 43 33 10
10 Castelldefels B 29 20 7 8 5 32 33 -1
11 Viladecans B
26 19 7 5 7 39 36 3
12 CF Olesa
25 20 7 4 9 36 56-20
13 UE Torrelles
21 20 5 6 9 26 36-10
14 AE Abrera
19 20 5 4 11 28 42-14
15 Can Roca 74
17 20 3 8 9 28 48-20
16 Sant Esteve
15 19 4 3 12 44 54-10
17 San Mauro B 12 20 3 3 14 32 52-20
18 CD Cervelló 11 20 2 5 13 23 64-41
Jornada 21 (18 de febrer)
Levante Planas - CD Cervelló
CF Olesa
- AE Abrera
CF Pallejá
- UE Torrelles
Sant Esteve
- UD Málaga
Castelldefels B - Viladecans UD B
SV Horts
- UD San Mauro B
Sant Andreu B - PR Sant Feliu
Can Roca 74
- Martorell CF
Vallirana CF
- CF Corbera

2·2
2·1
0·0
4·0
0·3
2·1
2·0
3·1
3·0

Montserrat
CE Ódena
UE Martinenca
AE Munia
UD San Mauro
CE Anoia
CF Mediona
Sant Pere
CD Ribes

			
Pt. J G E P
1 CF Cubelles
52 20 17 1 2
2 UD San Mauro 51 20 16 3 1
3 UE Sitges
49 20 15 4 1
4 J Ribetana
44 20 14 2 4
5 AE Moja
41 20 12 5 3
6 CE Anoia
40 20 13 1 6
7 CE Ódena
30 20 9 3 8
8 CF Mediona
25 20 8 1 11
9 CE Olivella
25 19 7 4 8
10 Riudebitlles
24 20 8 0 12
11 CD Ribes
21 20 6 3 11
12 AE Piera
20 20 6 2 12
13 AE Munia
18 20 5 3 12
14 UDM Igualada 16 20 4 4 12
15 FC Hortonenc 15 20 4 3 13
16 CF La Pobla
15 20 4 3 13
17 Sant Pere
14 19 3 5 11
18 UE Martinenca 12 20 3 3 14
Jornada 21 (18 de febrer)
CE Ódena
- AE Piera
UE Martinenca - Riudebitlles
AE Munia
- UE Sitges
UD San Mauro - CF Cubelles
CE Anoia
- FC Hortonenc
CF Mediona
- J Ribetana
Sant Pere
- CF La Pobla
CD Ribes
- AE Moja
Montserrat
- CE Olivella

Gf Gc
65 16 49
78 24 54
54 17 37
58 27 31
66 31 35
53 39 14
57 39 18
41 62-21
38 46 -8
32 48-16
28 42-14
46 59-13
37 77-40
37 48-11
38 63-25
33 59-26
31 55-24
24 64-40

11 punts de les posicions de
descens i es consolida en la
8a posició.
Alineació: Noelia, Ortiz, Aina,
Cubi, Elena, Núria, Marcet,
Jana (1), Marina (1) i Mariona. També van participar: Esther, Judit, Aroney i Míriam.

futbol 2A NACIONAL F.
Jornada 17
FC Barcelona B		3 · 1
CF Pallejá		3 · 4
CE Europa		1 · 0
Son Sardina		3 · 2
Levante Planas		0 · 2
CF Igualada		2 · 1
RCD Espanyol B		2 · 0
			
PT.
1 CE Seagull
39
2 FC Barcelona B 39
3 UD Collerense 37
4 Espanyol B
37
5 SE AEM
32
6 CE Europa
31
7 Son Sardina
29
8 CF Igualada
21
9 CF Pallejá
16
10 Sant Gabriel
15
11 Pardinyes CF 13
12 Levante Planas 10
13 Sp Mahón
8
14 P Ferranca
7

j
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

SE AEM Lleida
UD Collerense
P Ferranca
Sp Mahón
CE Seagull
Sant Gabriel
Pardinyes CF
g
12
12
12
11
10
9
8
6
5
4
3
1
1
2

e
3
3
1
4
2
4
5
3
1
3
4
7
5
1

p
2
2
4
2
5
4
4
8
11
10
10
9
11
14

gf
46
47
47
30
40
35
28
23
31
27
17
14
10
21

gc df
9 37
13 34
19 28
11 19
20 20
27 8
26 2
34-11
46-15
30 -3
39-22
44-30
45-35
53-32

Jornada 18 (18 de febrer)
CE Europa
- CF Igualada
P Ferranca
- CF Pallejá
UD Collerense - FC Barcelona B
SE AEM Lleida - RCD Espanyol B
Pardinyes CF - Son Sardina
Sp Mahón
- Levante Planas
CE Seagull
- Sant Gabriel

Jornada 18
Vilanova Camí 		1 · 2
CF Vallbona 		1 · 2
Ateneu		6 · 2
Masquefa CE		0 · 2
CF La Paz		1 · 8
UE Tous		1 · 2
Host Pierola		5 · 1
UD La Torre		2 · 3
			
1 CF Capellades
2 FC Masquefa
3 CE Carme
4 Host Pierola
5 Vilanova Camí
6 UD Rebrot
7 UE Tous
8 Ateneu
9 FC Fátima
10 UD La Torre
11 CF Montbui
12 CF La Paz
13 Cabrera CE
14 Masquefa CE
15 CF La Llacuna
16 CF Vallbona

Pt.
46
45
45
35
32
30
29
27
23
23
19
14
12
12
11
4

CE Carme
CF La Llacuna
FC Fátima
CF Montbui
CF Capellades
FC Masquefa
Cabrera CE
UD Rebrot

J G
18 15
18 14
18 14
18 11
18 10
18 9
18 9
18 9
18 7
18 7
18 5
18 4
18 2
17 3
18 2
17 0

E
1
3
3
2
2
3
2
0
2
2
4
2
6
3
5
4

P
2
1
1
5
6
6
7
9
9
9
9
12
10
11
11
13

Jornada 19 (18 de febrer)
CF La Llacuna - Vilanova Camí
FC Fátima
- CF Vallbona
CF Montbui
- Ateneu
CF Capellades - Masquefa CE
FC Masquefa - CF La Paz
Cabrera CE
- UE Tous
UD Rebrot
- Host Pierola
CE Carme
- UD La Torre

Gf Gc
72 19 53
62 15 47
52 18 34
64 27 37
42 31 11
50 40 10
37 36 1
42 50 -8
49 40 9
34 45-11
24 46-22
30 59-29
34 58-24
15 44-29
20 51-31
18 66-48
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El CB Igualada cau a semifinals però acaba tercer a
la Lliga Catalana EBA
Lliga EBA

BÀSQUET / LA VEU

A

quest cap de setmana
es va disputar a la localitat de Quart (Girona)
la fase final de la Lliga Catalana
EBA, en què hi participava el
Club Bàsquet Igualada.
Dissabte els igualadins van
jugar les semifinals davant el
Mollet, un partit que van acabar perdent per 9 punts de
diferència (71-80). Durant el
partit els igualadins van anar

a remolc del Mollet, que van
aconseguir una diferència de
fins a 22 punts. Les errades en
el tir va ser el factor determinant d’aquesta derrota, que tot
i que a pocs minuts del final
l’Igualada va poder posar-se
tant sols 3 punts per sota va
acabar perdent.
Diumenge l’Igualada disputava el partit per al tercer i quart
lloc davant l’equip del Masnou.

Jornada 15
CB Igualada
Cerdanyola AE
Pardinyes
Valls UE
CB Salt
CB Cornellá
Bahía Palma

77 · 75
64 · 66
85 · 69
93 · 81
63 · 89
81 · 49
70 · 67

			
1 FUE Vic
2 Pardinyes
3 CB Igualada
4 Valls UE
5 Bahía Palma
6 CB Mollet
7 CB Cornellá
8 El Olivar
9 Mataró
10 Castellbisbal
11 Cerdanyola AE
12 CB Salt
13 JAC Sants
14 BCM Andorra

j g p gf
15 12 3 1295
15 12 3 1115
15 11 4 1177
15 11 4 1192
15 11 4 1171
15 10 5 1146
15 8 7 1096
15 6 9 1186
15 6 9 1046
15 4 11 1058
15 4 11 911
15 4 11 1006
15 3 12 987
15 3 12 1026

El Olivar
CB Mollet
Castellbisbal
FUE Vic
BCM Andorra
JAC Sants
Mataró
gc df
1058 237
983 132
1029 148
1087 105
1098 73
1094 52
1082 14
1187 -1
1079 -33
1187-129
1088-177
1184-178
1084 -97
1172-146

Jornada 16 (11 de febrer)
Bahía Palma
- CB Igualada
Mataró
- CB Cornellá
JAC Sants
- CB Salt
BCM Andorra - Valls UE
FUE Vic
- Pardinyes
Castellbisbal
- Cerdanyola AE
CB Mollet
- El Olivar

Els igualadins van disputar un
partit sòlid que va permetre
guanyar per 19 punts de diferència (84-65) i aconseguir així
el tercer lloc.
El campió va ser l’equip amfitrió, el Quart, que va derrotar
el Mollet a la final per 9 punts
de diferència (81 a 72).

Aquest cap de setmana es reprèn la Lliga EBA i l’Igualada
visitarà diumenge la pista del
Palma, rival directe per aconseguir una plaça que permet
l’ascens directe.
El sènior femení perd d’un
davant el Gramanet (60-61)
Un altre cop, el pavelló de les
Comes viu un final ajustat,
amb final incert i amb un final
favorable a l’equip visitant. Un
últim quart poc anotador per
part de l’equip local condemna al cinc Igualadí a una nova
derrota. Massa castic per als
mèrits que va fer l’equip de
l’Anoia, trenta tres minuts per
davant en el marcador i un últim tir en el darrer segon per
poder guanyar el partit
Anotadores: Carner (5), Aldomà (-), Soler (12), Amatllé (4), Jané (9), Lamolla (5),
Figueras (-), Carrasco (6),
Fernández (-), Roda (-), Diaz
(19), Talasimov (-).

Una victòria i una
derrota pels equips del
Vilanova Bàsquet
Endavant
BÀSQUET / LA VEU

L

’equip cadet masculí
continua amb la bona
línea de joc i resultats.
Aquest cop amb victòria clara
davant el EEM SANT QUINTÍ per 61 a 18.
Des de el primer minut van
assolir bones diferències al
marcador, que van anar ampliant quart a quart. Bon joc i
aportació de tots els jugadors,
per consolidar el liderat del
grup.
Van jugar Adrià Sala (10),
Arnau Cano (10), Cristian
Martínez (3), Eduard Vives
(2), Pau Pons, Gregor Palacio
(5), Marc Valero (2), Marcos
García (11), Mohamed Hammich (4), Iván Lobo (6) i Carlos Lorenzo (8). Entrenador
Aitor Iglesias.
L’equip sènior masculí va perdre a la pista del segon classificat BÀSQUET CARDONA
per 76 a 41.

L’Infantil Masc. “A” del
Cap de setmana intens de
CBI, a la màxima categoria l’Òdena Club Bàsquet
BÀSQUET / LA VEU

L
BÀSQUET / ROGER CASTELLS

L

’ Infantil masculí A de
l’Igualada, de bàsquet,
ha assolit la màxima
categoria després d’haver
quedat en tercera posició a la
fase prèvia.
Per primera vegada en tota la
història del club, l’equip Infantil Masculí del CBI ha aconseguit jugar al nivell màxim del
bàsquet català.
Pau Castelltort i Arnau Latorre, primer i segon entrenadors,
han aconseguit crear un grup
apte per competir contra els
millors. Ho han fet gràcies a
les seves ganes incansables de
tirar aquest equip endavant
i aconseguint dissabte rere
dissabte una recompensa per
part dels seus jugadors.
El seu èxit està sent possible
degut als durs entrenaments

que proposen als seus jugadors
i la seva constant insistència.
En Pau va tenir clar des del
principi que l’accés a la màxima categoria no estava tant
lluny, i per aquest motiu els
jugadors van començar la temporada a l’estiu, mentre tothom
estava de vacances.
El bàsquet de l’equip, s’està basant en dos sistemes, defensar i
corre al contraatac. En Pau ha
mentalitzat al seu equip, degut
a que els equips que es trobaran, probablement els superaran en tècnica individual. Per
tant si volen guanyar els partits han de superar el rival en
físic. Per aquest motiu un cop a
la setmana l’equip realitza físic
al voltant de les Comes.
Li desitgem molta sort a aquest
equip en el futur!

’escola de Bàsquet participa a la Trobada
d’Escoles a Navarcles
Aquest passat dissabte, 2
equips formats per nens i nenes de l’Escola de Bàsquet del
club van participar a la Trobada d’Escoles organitzada pel C.
B. Navarcles.
L’equip ÒCB blanc va estar format per 9 nens i nenes de P-5,
1er. i 2on. curs i l’equip ÒCB
verd, per 6 nens i nenes de 3er.
i 4art. curs.
L’equip ÒCB blanc va disputar
2 partits contra els equips del
C. B. Navàs i el C. B. Navarcles,
on el nivell va estat molt igualat
en tot moment.
L’equip ÒCB verd també va disputar 2 partits, en aquest cas contra l’Escola de Bàsquet de Sant
Fruitós i el C. B. Vilatorrada.
A. B. GORNAL 38 - 87 ÒCB
Sots-21
Partit molt seriós de l’ÒCBSots 21 el jugat diumenge a
l’Hospitalet contra la A. B.
Gornal amb un resultat final
de 38 a 87. Una bona defensa
durant tot el partit va fer que
l’equip local només aconseguís
fer una mitjana de sis punts
per període a excepció del 2n.

quart. En atac, cal destacar el
gran encert en el tir exterior.
Van jugar: Jorba (33), Torrens
(12), Vidal (4), Fuentes (2),
Poncell (20), Rosich (10) i Torrellardona (6).
ÒCB Sènior Femení 56 - 24
Escola Pia Igualada
Amb un parcial a l’inici del
partit de 18 a 2 i un parcial per
tancar el partit de 13 a 0, l’equip
va deixar sentenciat el seu partit davant l’equip igualadí.
Van jugar: Freixas (4), Rocaginé
(12), Pedregosa (10), Raja (4),
Vidal (2), Forn (15), Carmona
(3), Garcia (2) i De Haro (4).
ÒCB Sènior Masculí 89 - C.
E. La Marina 54.
Partit igualat fins al minut
12 de partit (20 a 20), a partir d’aquell moment, els odenencs van agafar la iniciativa i
poc a poc van anar eixamplant
les diferències fins a arribar a
la barrera dels 20 punts. A 5
minuts del final (69 a 48), els
barcelonins van abaixar definitivament els braços rebent un
parcial de 18 a 0 (87 a 48).
Van jugar: Tarrida (7), Máximo (9), Lorente (14), Estany
(10), Mercadé (2), Jorba (8),
Marimón (4), Vallverdú (21),
Pons (9), Vives (5) i Santiago.

Partit marcat per la defensa molt tancada de l’equip
contrari, que va forçar als
vilanovins a jugar per fora
tot el partit, davant la impossibilitat de fer arribar
pilotes als pivots.
Així 30 punts dels 41 van
arribar amb llançaments de
llarga distància.
Van jugar Francis Rodríguez
(12), Miguel Àngel García
(16), Stalin Rodríguez (2),
Jan Palomares, Fernando
Leno (6), Sergi Brugués,
Òscar Borrega (2) i Johnny
Goya (3). Entrenador Alexey Domenech.
Parcials 22-9, 17-12, 24-8 i
13-12.
El partit de l’equip cadet femení es va suspendre per el
fortíssim vent que feia a Llorenç del Penedès, i l’equip
sènior femení va tenir jornada de descans.
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Molt bon partit de
l’AVI malgrat la derrota
a Horta (0-3)
FUTBOL / LA VEU

El Club Handbol Igualada estrena equipació en la
presentació dels equips
HANDBOL / LA VEU

E

l passat diumenge 4 a
la tarda es va celebrar
a la Sala de Barri de
Les Comes la presentació dels
nous equips per a la temporada 2017-18 del Club Handbol Igualada. Un total de 14
equips federats i més de 180
integrants entre jugadors i cós
tècnic van participar el l’acte
de presentació.
El públic va poder gaudir indiscutiblement de la festa, ja
que anaven sortint els components de cada equip amb molta fluïdesa col·locant-se a la
pista i formant la gran família
d’esportistes.

Un cop ja teníem tots els components del club repartits per
la pista va arribar l’hora dels
discursos de les autoritats. El
primer torn va ser per la regidora d’esports la Sra. Rosa
Plassa de l’Ajuntament d’Igualada en el seu discurs va remarcar les millores previstes
tot coincidint amb la candidatura de la ciutat per ser ciutat
europea de l’esport el 2019 i
confirmant la construcció del
nou pavelló a la zona polivalent del complex esportiu.
Després el micròfon va passar a mans del sr. Jaume Fort
president de la Federació Ca-

El primer equip guanya
i segueix com a líder

talana d’Handbol, que va destacar la bona feina que s’està
fent al club – sobretot en clau
esportiva – en els últims anys,
posant de reflex els èxits individuals de Pol Cantero per
finalitzar el president del club,
Pep Segura, que va fer un
discurs motivador dirigit als
jugadors i també va animar
al públic assistent – la majoria familiars dels jugadors – a
participar de la promoció de
l’handbol i remarcant el molt
bon inici de temporada del
sénior masculí que lidera la
classificació encoratjant-los
perquè aquesta temporada

aconsegueixin l’esperat ascens
de categoria.
Aquesta edició i com a complement de la presentació es
va presentar la nova equipació
del club handbol igualada que
inclou un nou disseny amb
els principals patrocinadors
Acadèmia Igualada , Finques
Argent i Sai computers. Per
primera vegada en la història del Club els jugadors de
l’equip special llueixen el mateix disseny que tota la resta
d’equips, reflectint així el caràcter inclusiu que des de fa
anys s’ha volgut inculcar en els
valors de l’handbol igualada.

P

artidàs de futbol a Les
Comes malgrat la derrota dels blaus, que van
tenir a un dels millors equips
del campionat contra les cordes quasi bé els noranta minuts que va durar el matx. Ni
la gèlida temperatura va ser
inconvenient per fer marxar
a la parròquia blava que va
gaudir de valent amb els arguments d’ambdós conjunts al
terreny de joc.
Partit de tu a tu on tots dos
conjunts ho van donar tot,
alternança tant en el joc com
en el domini de pilota i es va
poder veure dos equips jugant a futbol al terreny de joc,
però hi va haver una superba
actuació sota pals a la porteria blava on un grandíssim
Diego Picallo va vendre la
derrota caríssima i va fer que
l’equip igualadí estigués dins
del partit pràcticament els
noranta minuts.

El Waterpolo Igualada
perd davant el Mataró

HANDBOL / LA VEU

P

artit que es va disputar
a Les Comes contra
l’Handbol Martorell,
l’Igualada va dominar sempre a la pista amb un bon
joc que va deixar bones impressions al nombrós públic
assistent ja que el partit es
feia després de la presentació
dels equips.
Al final de la primera part
l’Igualada guanyava per 17
gols a 12.
En la represa de la segona
part la tònica va ser la mateixa amb un marcador en
diferents moments que indicava una diferència de 9
gols a favor dels igualadins,
però en els últims 10 minuts
l’Igualada va baixar el ritme
cosa que van aprofitar els de
Martorell per posar un marcador final de 31 a 28 que no
reflectia realment el desenvolupament del partit.
L’Igualada continua primer
a la classificació de la lliga
seguit molt de prop pel SA
Súria que també va guanyar
per 1 gol a un combatiu Sant
Miquel de Barcelona.

WATERPOLO / LA VEU

E
El pròxim partit es juga a
Valldoreix.
Entrenats per Pol Cantero
van jugar: Jordi Bermejo
(3 aturades), Carles Serra
(10 a.) i Eric Plaza (7 a.).
A la pista: Sergi Garcia (5),
Rubén Alvarez, José Luis
Àlvarez, David Cubí (1),
Oscar Visa (9), Jordi Grado(10), Roger Calzada (1),
Esteban Lezama, Manel
Muñoz (2), Adrià Suero (2),
Marc Vilches (1).

l passat dissabte 3 de
febrer, els waterpolistes
de la categoria absoluta
masculina van perdre contra
el Club Natació Mataró B a la
piscina de les Comes amb un
resultat final de 14 – 7.
Va ser un complicat partit
on l’Igualada s’enfrontava a
un equip format per una jove
alineació amb una molt bona
tècnica de joc. Des d’un inici,
l’equip visitant en pocs minuts
ja va ser capaç de marcar i demostrar el seu moviment dins
l’aigua i deixant poques opcions de gol a l’equip local. Al segon període, tot i que l’Igualada
seguia treballant per remuntar,
la falta de seguretat en joc els
hi va impedir. El partit evolu-

cionava sense incidències. Durant el tercer i el quart període,
els parcials van ser més ajustats
però no era suficient per atrapar al Mataró al marcador.
Per part de l’Igualada, ara toca
seguir treballant per poder jugar contra el Picornell la setmana que ve
Parcials: 1-4, 4-5, 1-2, 1-3
Alineació CNI:
D.Hontoria (porter), E.Noguera(3),
D.Pelejà(1), J.Burgues, R.Calaf, P.Perez, Q.Vilarrubias(1),
T.Mallofré(1),
M.Badia(1),
A.Boix, X.Palomo, P.Gomez
(porter) i com a entrenador
M.Tolosa.
El proper partit serà dissabte 10
de febrer a les 19:45 a la piscina
municipal de les Comes contra
el Club Esportiu Picornell.

Una genialitat a les acaballes
del primer període va donar
avantatge als visitants, a la
represa la igualtat va ser màxima i els igualadins van merèixer més. Però a mesura que
anaven passant els minuts va
faltar una mica de punch als
blaus i a set minuts de finalitzar el partit els hortencs no
van aconseguir la tranquil·litat fent pujar el segon al marcador, amb els blaus abocats a
l’àrea visitant, en ràpida contra
amb el temps exhaurit van fer
el tercer, per l’estadística.
Aquesta jornada és de justícia
comentar ambdós equips, tant
l’Horta com els igualadins,
per la gran despesa física,
magnífic partit i impecable
esportivitat que van obsequiar a tothom, però per sobre d’això cal felicitar al meta
blau, Diego Picallo que va
brillar amb llum pròpia.
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Doble podi del CAI
Petromiralles al G.P. de
Marxa Atl. del Vendrell
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7 medalles per al CAI Petromiralles al
Campionat de Catalunya Absolut

ATLETISME / LA VEU

L

es marxadores del C.A.
Igualada Petromiralles/
Dental Igualada Laura
i Ares Giménez, van assolir
les 2es posicions en les proves
respectives, corresponents al
3er Gran Premi de Marxa del
Vendrell, disputat conjuntament amb el Campionat de
Catalunya de Marxa en Ruta
per a les categ. superiors. Hi
participaren 3 marxadors del
CAI amb una molt destacada
actuació global, fent front a la
pluja de la matinal.
Pel que fa a les proves del G.P.
de Marxa, Laura Giménez era
2a en categ. Sub-16 fem., amb
16’13”, sobre 3 km. de recorregut, mentre Ares Giménez
era també 2a en categ. Sub-12
fem. amb 14’07” sobre 2 km.
El Veterà Rubén Piñol, era
12è absolut al Camp. de Catalunya de 20 Km. marxa
masc., amb 1h. 52’54”, en la
prova dominada per l’atleta
del Cornellà Atl. Kevin Cerro, amb 1h. 29’55”.
La campiona Catalana dels 20
km. fem. va ser Raquel González - F.C. Barcelona - amb
1h. 31’55”.

La victòria del CTT
Igualada el fa sortir de
la zona de descens
TENNIS TAULA / LA VEU

B

on inici de la segona
volta de la competició,
guanyant els dos partits contra rivals de nivell similar al nostre.
Primer vam jugar contra el
C.T.T. Poble Nou en un partit
incert, i que tot i la baixa del
nostre jugador de referència
Daniel Luco, vam aconseguir
una transcendent victòria, decidida al final en la partida de
dobles. Van jugar: Francesc
Masip (2’5), Roger Domingo
(1’5) i Carles Contreras.
Posteriorment en un altre
partit molt emocionant i també decidit en la partida de dobles es va aconseguir un altre
victòria, que ens fan sortir de
la zona de descens i permet
veure el futur, amb cert optimisme. Varen jugar : Daniel
Luco (2’5), Francesc Masip
(1’5) i Roger Domingo.
El proper partit serà dissabte
a Les Comes contra el Gimnàstic de Tarragona a les cinc
de la tarda.

Toni Salanova, al
Campionat d’Espanya
de Triatló d’hivern
ATLETISME / LA VEU

E

ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes del C.A. Igualada Petromiralles Jordi
Yoshinori Matsuoka i
Cora Salas es van proclamar
diumenge passat Campions de
Catalunya Absoluts indoor en
Salt de Llargada masc. i fem.
a Sabadell. 20 atletes del CAI
van participar al 42è Campionat de Catalunya Absolut
en Pista Coberta, amb una
sensacional actuació global,
ocupant el CAI el 5è lloc en la
puntuació per Clubs amb 73
punts, darrere del F.C. Barcelona, de l’A.A. Catalunya, de
l’ISS-L’Hospitalet i del Cornella Atl., entre un total de 41
clubs participants, i assolint 7
podis: 2 títols indiv. de campió i 5 sotscampionats, a més
d’un nou Rècord de Catalunya
per a Cora Salas en llargada, i
del d’Igualada d’Anna Asensi en 200 m.ll., i de diverses
mínimes per als campionats
estatals absoluts i de les categ.
respectives.
Van sobresortir els títols de
Campions de Catalunya assolits per Cora Salas en Llargada
fem., que amb 6,23 m. assolia
un nou Rècord de Catalunya
Absolut de l’especialitat, i per
Jordi Yoshinori Matsuoka en
llargada masc. amb 7,52 m.
Va sobresortir igualment els
dos sotscampionats assolits
per Anna Asensi en els 200
m.ll., amb 24”88, nou Rècord
d’Igualada Absolut, i en els 60
m.ll. amb 7”77, (amb 25”42

Anna Asensi.

Cora Salas, al centre.

i 7”79 en s/f.). Eren també
sotscampions Marc Sánchez
en salt d’alçada, amb 2,09 m.,
Nora Taher en Triple Salt amb
12,63 m., i Darío Sirerol en el
triple salt masc. amb 15,08 m.
María Abadal era 4a en 60
m. tanques, amb 8”94 a la final, i amb 9”01 en s/f. Hèctor
Ramos era 5è en alçada amb
2,00 m., i Aleix Marín 5è en
llargada amb 7,08 m. essent
8è Aitor Caldito amb 6,56 m.
Estel·la Marigó era 6a en els
800 m.ll., amb 2’24”21, Natàlia Hurtado 7a en triple salt
amb 11,59 m., i 11a en llargada amb 4,89 m. Marta Llagostera 8a en els 1.500 m.ll.
amb 5’00”08. Núria Rey era

8a en llançam. del pes amb
9,46 m., Laia Planas era 9a
en alçada fem. amb 1,55 m.
i Adrià Bertran 9è en el pes
masc. amb 11,60 m.
Abdelhakim Hamid era 13è
en 1.500 m.ll. amb 4’09”34.
Santi Ramos era 4t en la s/f.
corresponent dels 60 m. tanques, amb 8”45, essent desqualificat per sortida nula a
la final, i Judit Bascompte era
7a en la seva s/f. dels 60 m.ll.
amb 8”35, que no li donaren
l’accés a la final. Cristina Gabarró efectuava nuls els seus
intents en la Llargada fem.,
completant la brillant actuació global dels atletes del CAI
Petromiralles.

L’equip Sub-23 del CAI, Campió de
Catalunya de Cros a Caldes
ATLETISME / LA VEU

L

’equip Promesa masc.
del C.A. Igualada Petromiralles es van proclamar diumenge al matí Campions de Catalunya de Cros
Sub-23 per Clubs, en la prova
d’aquesta categoria corresponent al 33è Cros de Caldes de
Malavella. A més, els anoiencs
van assolir la classificació per
al Camp. d’Espanya de Cros
per Clubs de Gijón d’aquest
mes de Febrer amb una brillant actuació global, en una
gèlida matinal.
Abdessamad Oukhelfen era el
guanyador absolut de la prova,
amb 28’58” per cobrir els 9.300
m. de cursa, seguit del debutant amb el CAI Jesús Hurtado,

3er amb 29’14”, d’Ayoub Ouchbab, 12è amb 30’24”, de Guillem Carner, 21è amb 31’29”, i
de Raúl López, 23è amb 31’48”.
Els Promesa del CAI s’imposaren amb 37 punts, per davant
del Lleida U.A., del C.A. Baix
Montseny, de la Unió Colomenca Atl. i del G.E. i E.G.

En la mateixa matinal es disputava també el Camp. català de
Cros individual i de clubs de
Veterans, i diverses curses
addicionals. Hi va participar Carla Bisbal en Infantils
fem., assolint el triomf en la
cursa amb 8’52” sobre 2.600
m. de recorregut.

l diumenge 4 de febrer
es va celebrar el Triatló d’hivern d’Ansó, a la
Vall d’Ansó, a la comarca de
Jacètània a Osca, que enguany
va ser Campionat d’Espanya
de Triatló d’hivern. La prova va transcórrer inicialment
pels carrers d’Ansó on els triatletes varen fer 7km corrents,
per continuar amb 20km de
btt, pujant fins a l’estació d’esquí de fons de Linza superant
un desnivell positiu de 480m,
i acabant amb 10km d’esquí de
fons per l’estació.
Alba Xandri i Pello Osoro,
s’han proclamat Campions
d’Espanya de Triatló d’hivern.
Per clubs, les navarreses del
Saltoki Trikideak es van proclamar campiones en categoria femenina, i en categoria masculina els campions
van ser els també navarresos
del Hiruki Valle de Egues
Triatlón.
Per part del CAI triatló Petromiralles va participar a la
prova en Toni Salanova que
va aconseguir una 5a posició a la seva categoria (V3)
i 140è a la general

El CAI Triatló, a la duatló
per equips d’el Prat
ATLETISME / LA VEU

E

l diumenge 4 de febrer
es va celebrar el XI duatló del Prat que a més
era campionat de Catalunya
de duatló per equips. El CAI
triatló Petromiralles va estar
representat a la prova per un
equip masculí i un equip femení, d’un total de 100 equips
inscrits a la prova, 28 dels
quals eren femenins.
La prova a diferència de la
resta de duatlons té com a
peculiaritat que es disputa en
un format contrarellotge per
equips. Cada minut prenia la
sortida un equip, i el drafting
només estava permès entre
els components d’un mateix
equip, això fa que la tàctica de
l’equip sigui molt important
en aquest tipus de prova.
Els equips del CAI triatló Petromiralles en categoria elit
van estar formats per:
- Equip èlit femení format per
Marta Prado, Raquel Egea i
Clara Ruiz.
- Equip èlit masculí format
per Ramon Lladó, Guillaume
Achard, Gerard Batet, Sergio
Burón i Jordi José.
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Toni Bou suma una nova victòria en el Top Tennis, compromesos
trial del Palau Sant Jordi barceloní
amb les joves promeses

TENNIS / LA VEU

MOTOR / LA VEU

P

er tercer any consecutiu els pilots del Trial
Indoor de Barcelona es
van enfrontar a un recorregut
dissenyat pel francès expert
en trial Bernard Estripeau.
Aquesta vegada foren set zones que garantiren espectacle,
varietat i dificultat per satisfer
al públic més entès i exigent
del món. Aquest any eren
dues zones amb blocs de formigó totalment noves, la sempre espectacular zona de grans
bobines de fusta, una zona de
roques i tres zones d’estructures metàl·liques.
I com ja es habitual en els dotze darrers anys en el que el

trial indoor que es disputa al
Palau Sant Jordi barceloní, el
pierenc Toni Bou amb la Honda fou el clar dominador, per
davant del tarragoní Adam
Raga amb TRS i del gironí Jeroni Fajardo amb GasGas.
Això és el que deia Bou al finalitzar el trial: “Aquesta ha
estat una prova molt exigent
en la que he hagut de pilotar al
màxim nivell des de la primer
zona. Adam m’ha posat les
coses molt difícils i el recorregut era realment complicat. A
més aquest cinquè triomf de
la temporada em situa en una
posició privilegiada per aconseguir un nou títol de Campió

del Món Indoor. D’altra banda, Barcelona ha tornat a ser
una cita especial i els aficionats que han omplert el Sant
Jordi han tingut un comportament excepcional”.
Com de costum entre els gairebé deu mil espectadors que
es van donar cita al Palau Sant
Jordi, van destacar la gran
quantitat d’espectadors anoiencs entre els que hi havia
desenes de pierencs per donar suport a Toni Bou, que
amb aquesta ja porta cinc
victòries consecutives en
aquest mundial i és molt a
punt ja de sumar un altre
campionat del món.

L

a nova etapa de l’acadèmia Top Tennis porta, a més de la millora
de les instal·lacions al Club
Tennis Montbui i l’ampliació
dels serveis que s’ofereixen als
jugadors, l’aposta a formar joves promeses. Així, s’està duent a terme un projecte d’Alt
Rendiment en el que s’ofereix
entrenament i tots els serveis
complementaris del centre als
esportistes.
Una de les jugadores més destacades amb qui s’ha començat
a treballar és Dami Edibson,
una jove tennista mallorquina
de 15 anys. En concret, en el
cas de Edibson, el director de
Top Tennis, Arcadi Manchón,
n’és l’entrenador formant part

de l’staff tècnic encapçalat per
Alejo Mancisidor.
Dami Edibson, malgrat trobar-se en una fase inicial
d’aprenentatge a jugadora
professional se li augura una
gran projecció. Ja ha començat a competir en tornejos
com al Orange Ball que va assolir quarts de final, va aconseguir el seu primer torneig
el V Torneig Iván Navarro i
darrerament s’ha classificat
junt a l’equip espanyol per la
fase final de la Winter Cup a
Portugal.
Arcadi Manchón també forma part de l’equip de Lara
Arruabarrena i Paula Badosa,
jugadores més consolidades i
havia també format a Garbiñe
Muguruza, qui va ser numero
1 WTA al 2017.

La VolCAT presenta els seus perfils en uns espectaculars recorreguts
CICLISME / LA VEU

P

er teLa cursa ciclista
VolCAT 2018 presenta el perfil de les tres
etapes que configuren aqueta prova. Amb un mateix
punt de partida i arribada, la
present edició de la VolCAT
transcorrerà per diferents
pobles del centre de Catalunya, el que permet disposar
de recorreguts molt variats
i divertits, enllaçant amb
multitud de senders amb
diversos trams de pista, el
que la fa una de les proves
per etapes de mountain bike
més divertides i amb més

senders del món.
S’hi pot participar de manera individual, en duet i en
duet mixt i es pot participar
en una, dues o en les tres
etapes. La inscripció a 2 o 3
etapes inclou el mallot commemoratiu.
Una gran oportunitat de viure una prova de bicicleta de
muntanya per etapes amb recorreguts espectaculars per a
tots els nivells i experimentar la sensació de ser finisher
després de tres dies de gran
esforç. Els que aconsegueixin
superar el repte, aconsegui-

Agenda

Cinema

ran la samarreta finisher de
Volcat. Per a tots aquells que
no tinguin l’estat de forma
desitjat per diferents raons
hi ha també la possibilitat de
participar a la Volcat en una
o dues etapes.
A més, aquest any formarà
part del VolCAT Festival, un
espai ple d’activitats per a
tota la família, la qual et que
permetrà gaudir del món de
la bicicleta de diferents maneres. A més, hi haurà una
zona Expo, on les marques
podran informar de les seves
novetats.
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Primera victòria de l’Igualada Vòlei Club El CNI participa al
Campionat de Catalunya
en la fase d’ascens a Primera Catalana

d’Hivern Absolut i Júnior
NATACIÓ / LA VEU

E
Sènior Femení “B”.

VÒLEI / LA VEU

E

l sènior masculí de l’IVC
va obtenir diumenge un
triomf molt treballat davant el CV Cunit. El partit es va
decidir al ‘tie-break’ després de
més de dues hores de joc (2515/24-26/25-20/20-25/15-9).
L’equip local es va avançar al
marcador amb un gran primer
set, jugant amb intensitat i concentració. L’Igualada va saber
aprofitar els seus atacs més potents i va realitzar un molt bon
treball defensiu. Una mala ratxa al principi del segon set va
propiciar la igualada del Cunit,
que també va mostrar un gran
nivell de joc.
La dinàmica es va tornar a capgirar durant el tercer set, on
l’IVC va deixar clar que volia
començar la segona fase sumant. Una nova ratxa de punts
dels visitants a l’inici del quart
període va fer que l’Igualada
veiés com se li escapava la possibilitat de sumar els tres punts.
Tot i el cop, l’equip va saber
sortir a pista amb el convenciment de guanyar el cinquè
i definitiu set. Amb molt bon
joc i evitant errors, l’IVC va ser
capaç d’estar durant tot el ‘tie-

break’ per davant al marcador i
obtenir, d’aquesta manera, una
primera victòria que ha de donar ales a l’equip per creure en
les opcions d’ascens a Primera
Divisió Catalana.
La setmana vinent, el sènior
masculí de l’Igualada Vòlei
Club es desplaçarà a Cornellà
de Llobregat per enfrontar-se
a l’AE Sàndor Júnior, dissabte a
les 4 de la tarda.
El Sènior Femení també aconsegueix els 3 punts en una victòria a domicili del Sabadell,
començant així amb bon peu
per aconseguir la permanència en 3ª Catalana, consolidant
el grup de jugadores i en un
partit molt seriós de les igualadines, diumenge a les 18:00
rebran al Torelló a les Comes.
Pel que fa al Sènior Femení «B»
acaba guanyant per 3-2 un partit on les igualadines van tenir
molts alts i baixos que les vilafranquines van saber aprofitar.
Tot i així, l’equip igualadí, va
mostrar un bon posicionament
a pista i es va imposar de manera clara en el 3r set. La setmana que ve es desplacen a la
pista del Vòlei Sant Martí.

Els veterans dels XP perden en
el seu desplaçament a la pista del Spiking Neurons, tot i
guanyar-los a la primera volta,
en aquesta ocasió no van tenir
oportunitat de frenar els atacs
dels spikings. Els igualadins no
atacaven ni acabaven de construir un joc potent, que poses
en dificultat als barcelonins,
perden per un 3-0 per la via
ràpida.
Equips Base
El Juvenils i el Cadet han descansat aquesta setmana, sols
l’infantil Femení han jugat,
amb la primera i merescuda
victòria per 3-0 al Salou que
aportarà molta moral a les jugadores i equip tècnic. La segona volta apunta ser més disputada a l’estar els equips més
anivellats, només cal felicitar
aquestes jugadores perquè segueixin aprenent i evolucionant. La setmana que ve rebrem el Eduvolei Ametlla.
L’Aleví perd a casa dels Monjos
en un partit molt lluitat com
sempre, sempre amb actitud i
mostrant les habilitats. Esperant les pròximes jornades.

l CN Igualada va participar el passat cap de setmana al Campionat de
Catalunya D’Hivern Absolut i
Júnior celebrat a la piscina del
CN Terrassa.
L’equip júnior format per Laura Rodríguez, Judit Ibarra,
Marçal Rodríguez, Alex Varea,
Xavi Tort, Nil Enriquez i Jaume Lopez, acompanyats per
Janna Blaya i Andreu Bermejo(
infantils que competien com
absoluts), han realitzat una
molt bona competició que ha
donat com a resultat acabar en
una meritòria 8ª posició de la
general. Ho demostren les 12
medalles aconseguides de ma-

nera individual, a més a més de
la medalla d’or que es va aconseguir com equip al relleu de
4x100 estils masculí format per
Marçal, Alex, Xavi i Nil.
Aquesta competició servia de
test de cara al pròxim Campionat d’Espanya que es celebrarà a
Màlaga a mitjans d’Abril.
Aquests són els resultats:
Laura Rodriguez(2002): Or1500m.lliures, Plata 200m.lliures, Bronze 400 i 800m.lliures,
5ª 400 estils, 6ª 100m lliures 13ª
100m. pp. I 14ª 50m.lliures
Judit Ibarra(2002): 8ª 50m.lliu-

res, 11ª 400m. lliures, 16ª 200m.
lliures
Marçal Rodriguez(2000): Bronze 50m. esquena i 400m. lliures, 4rt. 1500m.lliures, 5è 100
i 200m. lliures, 7è 200 pp. 8è
400m. estils i 10è 200m. estils
Xavi Tort(2000):6è 200m. pp.,
8è 100m. pp. 11è 400m. lliures
12è 200m. lliures, 18è 100m
lliures, 50m. pp. I 200m. estils
Alex Varea(2000): Or en 50,100
i 200 braça, Bronze 200m. pp.,
4rt. 50m. lliures i 50m. pp., 5è
100m. pp. 16è. 100m lliures
Nil Enriquez(2001): 5è 50 i
400m. lliures, 10è. 50m. pp. 11è.
200m. lliures i 400m. estils, 12è
100m. pp. i 50m. esquena i 17è
100m. esquena.
Jaume lópez(2001): 5è.200m.

esquena, 14è 200m. estils, 17è
50m. braça, 19è 100m. esquena
i 25è 50m. esquena.
Janna Blaya((2003)Absolut):
14ª 1500m. lliures, 19ª 400m.
estils, 25ª 200m. pp., 32ª 400m.
lliures, 33ª 200m. estils i 51ª
200m. lliures.
Andreu Bermejo((2002)Absolut): 34è 200m. pp., 63è 200m.
lliures i 66è 50m. lliures
Alex Varea ((2000)Absolut): Or
200m. Braça
Equip Relleus ( Marçal, Alex,
Xavi i Nil): Or en els 4x100
m. Estils, 5è 4x100m. lliures i
4x200m. lliures.

OFERTA COMPRA
MESTRA DE L'ANY

BERRIA BRAVO EQUIPE 6
EXPERT
QUADRE DE CARBONI BOOST
GRUP SRAM EAGLE GX 12 Vel

PVP 1799€ 150€ EN 12 QUOTES SENSE INTERESSOS

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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Excel·lent cap de setmana pels equips L’Igualada CG Aula
de l’Esquaix Igualada
comença l’any amb molta
activitat

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA
VEU

ESQUAIX / LA VEU

L

’equip RS-PLASTNET
va sumar dues victòries molt importants,
totes dues per 2-1 davant el
Triops de Banyoles i el Nick
de Barcelona.
En la Jornada de matí, Nacho
Fajardo davant Dani Ramírez i David Llibre enfront Pol
Rami van anotar 3-0 pels anoiencs mentre que Joel Jaume
va perdre 1-3, però desprès
de jugar un gran partit davant
Dani Pascual. En la jornada
de tarda victòries de Joel Jaume i Nacho Fajardo, tots dos
per 3-0 davant Alex Luque i
Dani Molina i derrota de David Llibre 2-3 amb Francesc
Sistané. Amb aquest resultat,
l’equip anoienc s’enfila al tercer lloc amb 7 punts empatat
amb el segon, el Tenis Sabadell

i a dos del líder, el Malibú de
Sabadell.
L’equip infantil de l’Esquaix
Igualada-Caprabo segueix
liderant la lliga catalana infantil desprès de 8 partits
En la 2a jornada jugada al Tipi
Park de Santa Cristina d’Aro,
els anoiencs van mantenir el
liderat amb 1.275 punts, 12
més que el Malibú A de Sabadell, segon i també per sobre
del Sant Andreu, tercer amb
1.234. Els igualadins van formar amb Nil Aguilera, Jordi
Colom, Eric Morillas, Pau
Doncel, Gerard Sabariegos i
Montse Fajardo. En la jornada
de matí, els de Caprabo va jugar amb Triops B i Malibú B i
en la jornada de tarda, ho van
fer amb Malibú A i Squash

Project.
Resten 2 jornades una al Triops de Banyoles i la decisiva,
al Marconi de Terrassa per decidir el títol.
Bernat Jaume segueix sumant a les lligues europees
L’anoienc Bernat Jaume va
sumar la seva 1a victòria a la
lliga anglesa PSL guanyant el
partit decisiu davant Tim Vail
(Chichester) per 3-1. El igualadí juga amb Bexley, al sud de
Londres, un club d’una llarga
tradició tan en esquaix com en
tenis. La PSL és la lliga professional més important del món,
és juga els dimarts i els divendres i acostumen a participar
tots els millors jugadors del
món, en els diferents equips repartits per territori angles.

L

’Igualada CG Aula dona
el tret de sortida a la
nova temporada 2018
individual de Copa Catalana.
Amb una exhibició al gimnàs
de les Comes, les gimnastes varen presentar els seus exercicis
davant de pares i familiars, donant una gran imatge.
La exhibició va ser a càrrec de
les gimnastes dels nivells IV, V,
VI i VII, a més dels dos equips
de gimnàstica estètica.
El club igualadí, amb molt
bones sensacions per aquesta
temporada.

Exhibició de les gimnastes
Escolars i CCEE
Aquest cap de setmana va tenir lloc al gimnàs de Les Comes, l’exhibició de les gimnastes Escolars i CCEE.
Van presentar els exercicis davant dels familiars, van realitzar uns bons exercicis sobre el
tapís; amb mans lliures, cèrcol,
pilota i masses. Donen així el
tret de sortida a la temporada.
Les gimnastes estan preparades per defensar els seus exercicis el proper 25 de febrer a la
1º jornada comarcal.

Gran jornada de gimnàstica artística de l’Anoia GC a Esplugues
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA
VEU

Per les gimnastes de la categoria benjamines, va ser la
primera competició de la temporada.
Les gimnastes del club
igualadí, Anoia C.G., que
van participar en aquesta jornada van ser: Alba
Ramirez, Berta Garcia,
Blanca Tomàs, Carla Caro,
Elba Roca, Isolda Murcia,
Irina Cuadros, Maria Del
Carmen Aguilar, Maria
Cazorla, Maria Martínez,
Martina Regordosa i Olívia
Rodríguez, totes van desen-

E

l passat dissabte al
matí, es va celebrar
la tercera jornada de
gimnàstica artística del Consell esportiu del Baix Llobregat, al complex esportiu CEM
Esplugues, el qual també va
acollir per la tarda, el Trofeu
Vila d’Esplugues, en el qual
la tècnica Juliana Botelho,
de l’Anoia Club Gimnàstic
d’Igualada, va fer de jutgessa
als aparells de terra i salt.

Impuls

neuropsicopedagogia
Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

- Dèficit d'atenció
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Telèfon - 661 150 335
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volupar un molt bon paper,
en la que va ser la primera
competició per la majoria
d’aquestes gimnastes, que
van iniciar-se en la gimnàstica artística el setembre
del 2017. Van competir en
els aparells de terra, salt i
barra d’equilibris, cal destacar la puntuació de la Berta Garcia en la classificació
individual general, que va
obtenir un 33.80 en total.
Felicitats a les gimnastes i a
les seves entrenadores, Lisa
Santa i Carlotta Valentinis.
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La 6a edició de FineArt Igualada arriba convertida
en una invasió fotogràfica
FOTOGRAFIA / LA VEU

F

ineArt Igualada enguany celebra la sisena
edició del festival, un
esdeveniment de referència
i consolidat en el món de la
imatge, que busca un any més
apropar la fotografia i tot allò
que l’envolta tant al públic en
general, com als aficionats
i, per suposat als professionals de la fotografia. I ho fa,
en diferents espais expositius
municipals i d’altres d’efímers que recuperen espais
patrimonials de la ciutat, per
emmarcar les diferents propostes visuals, en 23 sales
d’exposicions distribuïdes per
la ciutat d’Igualada.

Aquesta edició comptarà
amb fotògrafs provinents de
Mèxic, Països Baixos, França
i també de Galicia, Menorca,
Andalusia, Comunitat Valenciana i de Catalunya.
L’esdeveniment, de renom a
Catalunya i pioner a nivell
nacional en el sector de la
fotografia, es realitzarà del
23 de febrer al 18 de març.
Comptarà, a més de les 40
exposicions, amb un gran
nombre d’activitats paral·leles vinculades amb aquest art
com són visites guiades –com
la de Manuel Vilariño, Gabriel Brau o Jordi Camins; el documental de “Toni Catany. El
temps i les coses”; la xerrada
de “Viure amb càncer”; i tallers per grans i menuts.
FineArt 2018 compta amb
professionals d’àmbit internacional com els reconeguts
Gilbert Garcin -fotògraf francès-, el mexicà José Luis Espinosa i l’holandès Koen Sudgeest. També comptem amb
presència de grans fotògrafs
estatals com el premi nacional de fotografia 2007 Manuel Vilariño, la gaditana Paula
R. Feito, el valencià José Beut,
el reconegut menorquí Bosco
Mercadal Moll i els catalans
Joan Colom, Rafael Vilarrubias i les també catalanes
Sandra Balsells i Núria Faig,
entre d’altres.
A més, el FineArt compta
amb més noms amb reconei-

xement dins del sector fotogràfic o fotoperiodístic com
Ignasi Raventós, Jordi Camí,
Judith Prat, Marc Javierre,
el duet de Marta Fàbregas
i Marc Vidal, Queralt Aloy
Oller, Gabriel Brau, Jordi Camins, Quim Farrero, Quim
Dasquens, Raúl guillamón.
Com cada edició, també hi
ha espais dedicats a fotògrafs
igualadins, aquest any el festival compta amb les obres de
Maria Teresa Closas i l’Arxiu
Comarcal de l’Anoia.
L’esdeveniment també ofereix
les fotografies del Premi Ciutat d’Igualada Procopi Llucià
i del Trofeu Pell de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada,

del concurs d’Instagram que
es celebra fa dues edicions i
les mostres fotogràfiques dels
col·lectius Afosants i el Col·
lectiu Fort.
Per la seva banda, les escoles
de disseny i fotografia continuen apostant per FineArt.
Es mostren els treballs dels
alumnes de l’escola ERAMGirona, de l’escola Leandre
Cristòfol de Lleida, de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya (IEFC), de l’Escola Universitària de Disseny i
Enginyeria de Barcelona (Elisava), de Fotoespai Barcelona
Centre d’Imatge, de Grisart,
de l’Escola Groc, de Tecnocampus, de l’Escola d’Arts i

Oficis Gaspar Camps d’Igualada i de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.
Seguint la línia de les passades edicions, FineArt Igualada opta per la difusió de
l’esdeveniment a través de les
xarxes socials. Així, el festival comunica totes les novetats tant de participants
com el programa d’activitats a través de les plataformes Facebook, Twitter - @
fineartigualada i Instagram
– fineartigualada - (podeu etiquetar les fotos amb
el hashtag #Fineartigd18).
També podeu accedir a tota
la informació a través de la
web: www.fineartigualada.cat.

i ben encarats i no dubto que
de seguida hi seran. Bé, de fet,
no s’hi és mai en una perfecció
total i absoluta (per sort...!).

Espero que la propera vegada
que els torni a veure, m’estimulin més del que ho varen
fer el divendres. Segur que sí!

MÚSIQUES DE BUTXACA

Una veu feta per a la balada
MÚSICA /PEP TORT

E

l divendres, el capelladí Milton Salazar va
iniciar els concerts de
Músiques de Butxaca d’aquest
2018. Acompanyat d’Àlex Almirall, piano i saxo, Carles
Guilera a la guitarra elèctrica,
Andreu Dalmau, baix, i Pol
Mitjans, bateria, ens venien a
presentar el primer disc d’en
Milton, Yelow Hope.
El primer que em va sorprendre d’ell és la seva veu. No és
una veu potent, ni sembla d’entrada especialment espectacular. No vull dir que la tingui
dolenta, sinó que em sembla
que és més aviat una veu feta

per la balada, per la melodia
tranquil·la, pels secrets dits a
mitja veu. Cafè calent, mitjons
de llana, tot a mitja llum, potser una llar de foc cremant, i
pluja al carrer, mentre ell guitarra en mà va explicat els seus
racons i els seus amagatall més
íntims... Sense preses, a poc a
poc, sense alçar la veu.
Tot i això, encara que pugui semblar contradictori, a
mi em van agradar molt més
quan van atacar les peces més
ràpides, les més animades. Em
van semblar fresques i alegres
i amb prou empenta.
Pel que fa a les cançons més
pausades, les lentes, m’hi va
faltar en la majoria (no en to-

tes) alguna cosa que no sé acabar de definir. Se’m van fer un
xic feixugues, una mica difícils d’empassar. Em va semblar
que m’hi faltava un xic de lluentor, un pèl de claror, alguna
cosa indefinida (vaja, vull dir
que jo no se com definir) que
les fes més passadores, més
lluminoses.
En fi!, no passa res. Tant el
Milton com els seus companys
són molt joves i tenen un gran
i llarg camí pel davant, i vist el
que vàrem veure, estan només
a un pas de l’excel·lència, la tenen a tocar, ja quasi bé hi son.
Els toca treballar i cremar hores i hores damunt dels escenaris, clar. Però estan encarats
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Avui s’inaugura
l’exposició
“Expressions”, al
vestíbul de Teatre

Contes per adults amb històries d’arreu
del món al Teatre de l’Aurora
‘Entre el tabú i lo sagrat’ recull sis rondalles
populars d’arreu del
món de la mà del prestigiós narrador Ferran
Martín

TEATRE / LA VEU

Els artistes de l’Associació de
SMC Anoia exposen al Teatre de l’Aurora tot un conjunt
d’obres pictòriques que volen
compartir amb tothom. Es
tracta de pintures sobre tela
que han elaborat durant les
classes de l’activitat de Happening, impartides dins el Club
Social Aidar. En aquest taller
cada dijous al matí fomenten la
seva creativitat i expressen tot
allò que necessiten dir, essent
una teràpia artística.
L’exposició estarà oberta des
d’avui dia 9 fins a finals del mes
de maig. Es pot visitar els dies
en què hi ha representació teatral, des de una hora abans.
Salut Mental Catalunya Anoia (SMC Anoia) és una entitat
sense afany de lucre que va néixer l’any 1998 amb el propòsit
d’orientar i donar suport a les
famílies que, davant la malaltia
mental, es troben aïllades, confoses i amb una gran necessitat
d’informació. Els podeu trobar
a Espai Salut, P. Espanya, 8.
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E

l Teatre de l’Aurora
aposta aquesta Programació Gener/Maig
2018 per donar més protagonisme i rellevància als Contes per adults que canvien
de dia i se celebraran aquest
divendres dia 9 de febrer. La
sessió prevista porta per títol
Entre el tabú i lo sagrat i es
tracta d’un recull de contes
populars d’arreu del món
que acosten a l’èxtasi i fan
enrogir. El reconegut narrador Ferran Martín torna al
Teatre de l’Aurora amb una
sessió de contes per adults
que recull sis rondalles procedents de pobles d’arreu del
món. Es tracta d’històries
d’Austràlia, Països Catalans,
Àfrica, Rússia, Índia que
aborden una temàtica comuna: la sexualitat, la virilitat,
l’èxtasi i l’ordre de les coses
en l’univers del sexe.
En plena setmana de Carnaval, el Teatre de l’Aurora se

rora, un espai molt acollidor
i que permet gaudir de les
propostes artístiques de manera molt pròxima. El Cicle
Les Golfes programa petites
joies de petit format.

suma a la disbauxa d’aquestes dates i programa Entre
el tabú i lo sagrat, una oportunitat única per abordar
algunes de les grans qüestions universals de manera
divertida.
Ferran Martín és un dels

narradors habituals de l’escena de la narració oral de Catalunya. Fa 14 anys que s’hi
dedica professionalment.
Els contes per a adults s’emmarquen dins del Cicle Les
Golfes i es duen a terme a la
sala petita del Teatre de l’Au-

Horari i venda d’entrades
La sessió de contes per a
adults Entre el tabú i lo sagrat, tindrà lloc divendres 9
de febrer a les 21 h. Les entrades tenen un cost de 8 € i
6 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per
Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de
Cal Font) una hora abans de
cada funció. Més informació
a www.teatreaurora.cat.

CLUB DE LECTURA

“El trastorn de Portnoy” de Phillip Roth

E

l trastorn de Portnoy va ser el quart llibre
del més de 30 que ha escrit aquest autor
nord-americà. Va ser publicat per primera
vegada l’any 1969. Quan el va presentar, l’autor va dir
textualment, “a l’escriure aquest llibre només pretenia alliberar-me de l’escriptor que havia començat a
ser en els meus tres primers llibres. No buscava una
catarsi com a neuròtic, sinó més aviat una emancipació dels mètodes narratius tradicionals”. No obstant això, ha esdevingut una de les seves obres més
destacades
En aquesta obra se’ns expliquen les llargues sessions
de psicoanàlisi d’Alexander Portnoy, un jueu americà
de trenta-tres anys, durant les quals confessa a l’analista la seva obsessió pel sexe. En un divertit i alhora
amarg exercici d’autocrítica, Portnoy fa un repàs de
la seva existència, dominada i condicionada pel sexe
des de la infància, quan convivia amb els seus pares
en un entorn tradicional d’una família jueva, passant
per la seva incapacitat de relacionar-se amb les dones d’una manera que no sigui sexual, fins als més
recents esdeveniments que l’han dut fins al divan.
Convençut que el que li succeeix és exclusiu en la
seva persona, el protagonista s’inventa una malaltia
a la qual hi posa el seu nom. D’aquí el títol del llibre. Tot i que a l’escena en són dos, l’Alexander i el
seu psiquiatra, el llibre sencer és un llarg monòleg de
l’Alexander. Ell és l’únic que parla, l’únic a qui s’ha
d’escoltar, solament gaudeix i pateix ell. Tot i l’excèntric que ens pot resultar el personatge, i en ocasions
una mica “just”, l’Alexander Portnoy té un coeficient

intel·lectual altíssim. El que li succeeix, però és que
prové d’una família molt tradicional, la qual cosa fa
que el protagonista estigui atrapat entre dons mons.
Per un cantó hi ha totes les atencions i els afalacs
amb què l’obsequien els seus pares. Constantment li
diuen que és meravellós, guapo, simpàtic, que com
a fill és excel·lent. Tot plegat davant d’una germana
la qual no sembla ni existir per als seus progenitors.
El sexe és per a l’Alexander quelcom que li produeix
un gran delit, cosa per la qual s’hi dedica sense parar i amb tantes noies com pot. Mentre està ajagut al
sofà les recorda. La primera condició quan les escull
és que no han de compartir la mateixa religió que
ell. Les descriu a totes com a rosses, de cabells llisos,
amb un cos magnífic i un nas petit. Ell en canvi, té
els cabells arrissats i un nas de ganxo. Això fa que en
el seu cervell les elevi a un estat de perfecció al qual
ell no pot arribar. Tot i així a algunes les tria sense
estudis per sentir-se’n superior intel·lectualment. Es
fixa sobretot amb les que no li desperten cap mena
de sentiment. Això li permet després menysprear-les
i deixar-les quan se n’ha cansat. L’Àlex és totalment
conscient que el seu comportament és incorrecte, tot
i així s’ho perdona amb l’excusa que ell no està fet
per estimar. A vegades vol parar i canviar de vida,
quan el domina la paranoia i s’imagina que es quedarà cec, que el seu sexe caurà a trossets de tant que
n’abusa, però no pot parar. Sempre hi ha alguna cosa
que l’impulsa a tornar-hi.
Aquest llibre ens explica moltes coses sobre la vida
dels jueus, de com es veuen a sí mateixos, de com

EDUARD CREUS

veuen als “gentils”, de com veuen el cristianisme…
Mostra que no són tan diferents de qui no són jueus, ja que tothom vol sentir-se estimat i pertànyer
a algun lloc. Algunes de les crítiques que ha tingut
l’han qualificada com una novel·la molt divertida.
Jo, en canvi, no l’hi trobo tot al contrari, penso que
és trista i també claustrofòbica. Ara bé, vaig gaudir
plenament de la seva lectura i considero que malgrat
dur, és un gran llibre.
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Xarxa Igualada, 40 anys programant teatre per a nens i nenes

“Els nens i les nenes d’Igualada han après i aprenen
a gaudir del teatre”
TEATRE / CRISTINA ROMA

E

nguany se celebra el
40è aniversari de Xarxa
Igualada que tindrà el
proper cap de setmana de 17 i
18 de febrer, la seva festa grossa, amb dos dies farcits d’actes.
Per parlar sobre aquests anys
en què molt infants igualadins
han pogut gaudir de bon teatre
a la ciutat ens hem reunit amb
l’Agustí Coll, un dels membres
fundadors de Rialles Igualada
(precursors de Xarxa) i l’Eva
Galtés, actualment qui està al
capdavant de Xarxa Igualada.

Com van ser els inicis, ara fa
40 anys?
Agustí Coll: Realment no són
40 anys de Xarxa, sinó que del
1978 fins el 1995 formàvem
part de Rialles, sota l’aixopluc
d’Òmium Cultural. Després hi
va haver un trencament, van
ser uns anys convulsos i vam
marxar d’Òmnium. Aleshores
va néixer la Fundació Xarxa.
Dels 52 grups de Rialles que
hi havia a tot Catalunya, en
vam marxar 45. Cal recordar
que va ser bastant difícil que
canviar el xip de la gent, perquè molts continuaven anant
a Rialles, quan en realitat venien a Xarxa, però es va haver
de treballar de valent perquè
ens havien prohibit fer servir

el nom de “Rialles”.
Rialles, en els seus inicis va començar a Barcelona, on feien
diverses activitats culturals
en suport als presos polítics
que hi havia en aquella època (com es pot veure, tot torna...). Aquestes activitats es
van obrir també a Terrassa i
algú va veure que seria important repartir-les pel territori
català. Igualada és un dels primers cinc municipis de Catalunya en que es va crear Rialles, juntament amb Manresa,
Olot, Vilafranca del Penedès
i Badalona. Després ja va començar a créixer fins arribar
als 52 municipis.
Qui formava part del grup
inicial de Rialles en aquells
moments?
A.C.: La primera reunió que
vam fer (a la Cooperativa, ara
Teatre de l’aurora) la va convocar el regidor Carles Domènech que ens va proposar
a una colla de gent la idea de
crear un grup Rialles. La M.
Àngels Castelltort, també regidora a l’Ajuntament, hi va
apostar fortament. En aquells
moments jo tenia un grup de
teatre i vaig comentar que si
trobava algú que s’animés es
podria tirar endavant. Vam
anar donant veus i s’hi va
apuntar el Jordi Dalmau.

Som dels pocs pobles que de la
gent que va començar encara
n’hi ha que en formem part,
com és el cas del Jordi Dalmau
i jo mateix perquè l’habitual és
que formis part de l’associació
una època determinada de la
teva vida, normalment quan
tens fills petits, i després ho
deixis. Per això hi ha passat
molta gent.
Era complicat trobar teatre
en català per a nens i nenes
en aquests inicis?
A.C.: Sí molt, perquè no hi
havia massa companyies. Cal
tenir en compte que Rialles es
va crear com una reivindicació del teatre en català i de la
llengua catalana, per tant els
primers grups de Rialles no
només estaven encarats al teatre en català sinó que també
es va apostar fermament per
fer projeccions de cinema en
català. Importàvem pel·lícules
de fora, sobretot de l’Est, juntament amb dues entitats més,
Drac Màgic i Cavall Fort, i en
fèiem el doblatge al català. I
això ens servei per completar
la programació.
Rialles sempre va apostar per
la programació estable.
Com funcioneu actualment?
Eva Galtés: Ara som un grup
de 14 persones, tots volun-

Visita a l’estand de Rialles de Manel Miserachs i Josep Ramon al Saló de la infància

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT
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senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

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

Eva Galtés i Agustí Coll

taris. Seguim funcionant
com s’ha fet sempre: ens
repartim les tasques i treballem coordinats.
Quins criteris se segueixen a
l’hora de triar els espectacles
que programeu?
A.C: Els criteris són sempre
intentar buscar equilibris. Si
un programés el que li agrada

seria un bon programador per
ell mateix però segurament
no coincidiria amb els gustos
de la gent. Dit d’una altra manera: un pot tenir un criteri
com a espectador i un altre
com a programador. Intentem
buscar el millor que hi ha en
teatre infantil, buscar un equilibri entre la professionalitat
i la qualitat. En el ventall de

Grup organitzador de la 1a Mostra de Rialles (Pere Fontanet al mig n’era el director)

Lluís Mir Pardo
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luismir@icab.es - www.lmabogadosbarcelona.com
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mon del teatre infantil hi ha
de tot: teatre, màgia, titelles... i hem de triar el que
ens sembli millor.
Quina ha estat l’evolució
del teatre familiar durant
aquests anys.
A.C: Ha canviat molt; hi ha
coses que han millorat molt
i d’altres no tant. Actualment
hi ha molts grups de teatre infantil però no tots tenen prou
qualitat. Això és degut a les
grans fornades de nois i noies
que surten de les Escoles de
Teatre i que no poden optar a
entrar en les companyies teatrals d’adults. Per altra banda
el nivell de qualitat de les interpretacions ha pujat molt
encara que particularment
trobo a faltar molt teatre de
text, que s’ha perdut. Els nens
i nenes d’avui dia no estan
acostumats a les obres de teatre en què es parla massa i es
cansen, és un problema educatiu. Actualment en teatre
infantil hi ha millors actors
però en canvi no hi ha directors, no hi ha autors, i això és
una gran manca, perquè distreure la canalla sembla fàcil
però no ho és gens.
I el públic, com a
evolucionat?
E.G: Ha evolucionat avall pel
que fa a assistència, però cal
tenir en compte que hi ha molt
oferta lúdica i s’ha de triar.
Havíem passat uns anys molt
bons, però ara va a menys.
També hem denotat que cada
vegada vénen nens més petits al teatre, moltes vegades
en edats que encara no són
les idònies i en canvi nens de
8-9 anys en venen cada vegada
menys. Actualment la mitjana

Equip de la Mostra de 1993.

d’edat de nens que assisteixen
al teatre és de 5 anys.
A.C: Penso que anar al teatre
amb els fills tan petits s’ha
convertit més en un acte social per als pares que no pas
que el nen en tingui encara
necessitat.
E.G: També és cert que els
nens i nenes s’acostumen a
anar al teatre, a escoltar, a saber-se estar quiets...
A.C.: Aquest fet també fa que
s’infantilitzin una mica les sessions perquè si el públic és de
tan curta edat, has de programar coses que siguin més adients per ells. I això fa que els
nens més grans tampoc s’ho
passin bé. Els pares, en general
fan poc cas de les vegades que
especifiquem l’edat recomanada de l’obra que programem.
Igualada té una molt bona
tradició teatral familiar.
Penseu que això es reflecteix
en créixer aquests nens?
A.C.: Sí, i a més els nens aprenen a veure i gaudir d’un espectacle i això, en els llocs on
no es fa habitualment teatre
infantil es nota, perquè no hi

El món del teatre infantil abraça un ventall
molt ampli de propostes
i s’ha de saber triar
ha aquesta educació teatral.
Les companyies que venen ho
noten i ens ho fan saber.
E.G.: La tradició familiars de
portar els fills al teatre continua. Aquells a qui els nostres
pares ens havien portat al teatre de petits, ara hi portem els
nostres fills.
Potser una etapa més complicada de cobrir és d’adolescència.
E.G: Totalment.
A.C.: A més és molt difícil
de resoldre tot i que s’hi està
treballant molt, però els adolescents tenen altres prioritats
que el teatre. Quan als joves els
interessa una obra en concret
la van a veure, però és poc.
E.G.: Alguna vegada que hem
intentat programar una obra
per a nois i noies, i el programa ho especifica, ens segueixen venint nens petits.

Rebuda dels grups Rialles de la primera Mostra
1990 al saló de sessions

Oferir teatre de qualitat a
uns preus assequibles deu
costar una mica. Com us ho
feu?
A.C.: És molt difícil, però tenim i hem tingut sempre una
ajuda importantíssima de tots
els ajuntaments que ha tingut Igualada, siguin del color
que sigui, ens cedeixen la infraestructura i el personal del
teatre i nosaltres els estem facilitant una feinada que sinó
haurien de fer ells, per tant, és
una bona entesa.
E.G.: A vegades però és complicat i el tema de l’IVA cultural no ens hi ha ajudat gaire,
sumat a més a la crisi.
A.C.: Una cosa important
que tenim com a associació,
i quan érem Rialles, també,
és la manera de treballar.
Les companyies que nosaltres contractem saben que
el dia X cobraran religiosament la seva feina i per ells
és molt important.
A Igualada tenim la gran
sort de tenir la Mostra de Teatre. Vosaltres en vàreu ser
els precursors.

A.C.: Xarxa és la mare de la
Mostra de Teatre, però els
fills creixen i s’emancipen.
Un moment complicat va ser
quan a instàncies de l’Ajuntament -en aquella època en
mans del tripartit- la Mostra
va passar a la Generalitat,
perquè la jugada no es va fer
prou correctament. Ara bé ni
Igualada ni la Mostra en van
sortir afectades.
La Mostra, inicialment, la va
crear Rialles i quan ens vam
separar cadascú va continuar
amb la seva Mostra, una es
feia a Cerdanyola i l’altra es va
fer a Igualada. Es va arribar a
un acord amb l’Ajuntament i
durant molts anys Xarxa va
fer la Mostra de Teatre i un
bon dia, per qüestions polítiques, va interessar que la
Mostra passés a la Generalitat i vam deixar de ser els
organitzadors.
E.G: Actualment seguim
col·laborant en l’organització de la Mostra. El nostre
voluntariat, una vuitantena
de persones, ajudem a que
els quatre dies de fira tot
funcioni correctament.

El deute amb Vidal Cadellans a l’AUGA
CULTURA / LA VEU

E

l dia 6 de gener del
1959, a l’Hotel Ritz
de Barcelona, es celebrava per quinzè any l’esdeveniment més glamurós de
la vida social barcelonina: la
nominació del Premi Nadal.
Era una edició especial pels
quinze anys i el guardó tenia
una retribució econòmica
molt important.
El Jurat és va allargar perquè
la participació fou nombrosa i aplegava els millors autors del moment. Quan es va
anunciar el vencedor ningú
es va aixecar a recollir el premi. Josep Vidal i Cadellans,

l’escollit, jove de 30 anys,
dormia tranquil·lament a
Igualada. Tampoc l’endemà
és va prendre molta molèstia
en atendre als periodistes.
Home tranquil, i ja malalt,
utilitzà la projecció i la retribució per escriure amb
menys preocupacions materials i així d’altres llibres
s’afegiren al premiat fins que
va morir dos anys desprès.
Vidal Cadellans va publicar a les millors revistes del
moment. Especialment a
Destino. Va parlar molt i bé
d’Igualada i dels igualadins.
Potser ja era hora d’algun reconeixement. Per exemple el
que li ha dedicat AUGA de la

mà d’Oscar Jorba, Carles Mª
Balsells, Jaume Ferrer i l’actor Joan Valentí. La seva filla

Solange era també a l’escenari i la seva vídua a la primera
fila de butaques.

Dilluns una sessió d’AUGA
per a infants i grans
Dilluns dia 12 -dilluns de
carnestoltes- AUGA organitza una sessió per a tots els
públics: avis, besavis, pares,
néts...per veure l’espectacle
MONSIEURCROCHE de la
Companyia del Príncep Totilau. Una representació que
ha viatjat per quasi tots els
CaixaForum de l’estat i de la
que n’han fet quatre actuacions a Corea.
L’entrada pels infants és gratuïta mentre que els adults
socis pagaran 3€ i els no-socis 5€. Tot el diner rebut
s’entregarà a Càritas.
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Xicu Masó interpreta “El metge de Lampedusa”
al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada
TEATRE / LA VEU

D

iumenge, a les 19h,
el Teatre Municipal
l’Ateneu d’Igualada
acull l’espectacle El metge de
Lampedusa, text basat en la
novel·la Llàgrimes de sal, relat de la vida del metge Pietro
Bartolo escrit per la periodista Lidia Tilotta. Anna Maria
Ricart n’ha fet l’adaptació i la
dramatúrgia i Miquel Górriz ha dirigit Xicu Masó, que
es posa a la pell del metge de
Lampedusa. Teatre documental que impressiona, emociona
i que no deixa indiferent.
Lampedusa i els refugiats
A El metge de Lampedusa,
Xicu Masó s’ha fet seva la veu i
la memòria del doctor Bartolo
per fer entendre al públic la urgència de la catàstrofe dels refugiats. Bartolo fa trenta anys
que és metge en aquesta illa
italiana situada davant la costa
de Tunísia i, amb la seva feina,
s’ha convertit en un exemple de coratge, compromís i
dignitat. Des del bell mig del
Mediterrani acull els refugiats
desplaçats a la força i escolta
les seves històries de misèria,
persecució i por. La Llei del
Mar obliga a salvar qualsevol
persona que s’estigui ofegant,
qualsevol persona i en qualsevol circumstància. Aquesta llei

la coneixen bé els habitants de
Lampedusa, que, encapçalats
per Pietro Bartolo són els primers d’acollir-los, escoltar-los
i acompanyar-los.
El metge de Lampedusa és un
mirall on l’espectador es descobreix a través de prejudicis,
pors i nivell de tolerància al
dolor aliè. Situa el públic davant d’una realitat crua i aliena,
però que s’esdevé en el mateix
mar es banyaran, despreocupats, quan arribi la calor. És
una bufetada a la consciència
que ningú s’hauria de perdre.
El mateix Xicu Masó destaca que Lampedusa és una illa
preciosa, petita i preciosa. És
siciliana i potser també una
mica africana perquè està més
a prop de Tunísia que d’Agrigento. Té només 20 km2 però
els seus habitants potser no
la pensen tan petita perquè el
mar també és el seu territori; la
majoria dels sis mil veïns que
hi viuen són o provenen de
famílies de pescadors. A tots
ells, des de fa uns trenta anys,
els visita el mateix metge, també fill de l’illa i de pescadors,
el doctor Pietro Bartolo. De
Lampedusa en diuen “La Porta
d’Europa” i a aquesta porta fa
molts anys que hi truquen persones que creuen que travessant el llindar estaran salvats.
Europa, com diu Masó, no els
salva, però els veïns de Lampe-

dusa, fidels a la Llei del Mar, sí
que ho fan. Un cop a l’illa, el
doctor Bartolo és el primer que
els acull, que els visita i que els
cura, si pot. Però sobretot, els
escolta. Pietro Bartolo té a la
memòria les històries de moltes d’aquestes persones, que
ell recorda pel seu nom: la Jasmine, la Sara, l’Anuar, l’Omar,
la Sama o la Favour. Sap que
les xifres s’obliden però que no
és gens fàcil oblidar les persones que es coneixen pel nom.
L’equip
Xicu Masó és actor i director
de teatre amb una extensa trajectòria. Es va formar al Teatre
Lliure de Barcelona com a ajudant de direcció de Fabià Puigserver i Lluís Pasqual. El 1977

va fundar el Talleret de Salt,
l’escola de teatre El Galliner
de Girona i la productor a La
Mirada.
Miquel Górriz és membre del
Teatro Fronterizo i va debutar
com actor l’any 1986 amb José
Sanchis Sinisterra a l’obra Ñaque o de piojos y actores i, com
a autor i director amb Sergi
Belbel a l’espectacle Minim.
mal Show. Ha treballat amb
la majoria de productores del
país i els seus muntatges són
habituals a les sales, teatres i
festivals més importants de
casa nostra. L’any passat va estrenar Art, de Yasmina Reza
a Temporada Alta, muntatge
que posteriorment va fer temporada al Teatre Goya i va encetar la temporada de tardor

Anem al teatre!
Viatge - Espectacle

Venda d’entrades
Les entrades es poden comprar al Punt de Difusió Cultural i Turística d’Igualada, al
c/ Garcia Fossas, 2, de dimarts
a dissabte de 18:30 a 20:30h, i
el dissabte i el diumenge d’11
a 14h. També al web www.
ticketea.com i, una hora abans
de l’espectacle, a la taquilla del
Passatge Vives. Les entrades
tenen un preu de 15 i 12 euros,
amb descomptes per a diversos col·lectius.

Temporada
2017 - 2018

EL FANTASMA DE CANTERVILLE: Teatre CONDAL
Dia 24 Febrer 2018

del Teatre Municipal l’Ateneu.
Anna Maria Ricart, responsable de l’adaptació de la novel·la
i de la dramatúrgia d’El metge
de Lampedusa, és llicenciada
Direcció i Dramatúrgia per
l’Institut del Teatre de Barcelona i en Ciències de la Informació per la UAB. Ha realitzat
diversos cursos a l’Obrador de
la Sala Beckett amb Xavier Albertí, Victoria Szpunberg, Carles Batlle, David Plana, Lluís
Hansen i Silvina Sabater.
Esteve Mulero és l’ajudant de
direcció. L’escenografia és de
Lluís Nadal i la il·luminació
d’Àngel Puertas i August Viladomat. L’espai sonor és de Marc
Panqueque i el vestuari de Carme Puigdevall. El productor
és Arnau Nadal i l’espectacle
és una coproducció del Teatre
Lliure, Temporada Alta i Punt
Produccions Teatrals.

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 filla 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

FRANKENSTEIN: Teatre TNC
Dia 10 Març 2018

Viatge - Espectacle Hora Sortida: 17.45 hrs.

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle,
al TNC Entrades garantides a platea

L’any 1818, Mary Shelley va dotar d’una vida perdurable el seu cèlebre monstre, que amb la seva multiplicitat orgànica acabaria esdevenint un
mite fonamental de la nova societat contemporània, abocada a un replantejament profund de les construccions d’identitat en el nou món
marcat per la industrialització i la reorganització dels poders fàctics.
Dos-cents anys després de la primera publicació de la novel·la, la directora Carme Portaceli porta a escena la història d’aquest Prometeu modern
amb una dramatúrgia de Guillem Morales (director i guionista de la premiada pel·lícula Los ojos de Julia) que indaga en els territoris més
tenebrosos de la humanitat ferida del mite
Fitxa artística Joel Joan, Àngel Llàcer, Lluís Marco, Albert Triola, Magda Puig Autoria Mary Shelley Direcció Carme Portaceli Adaptació Guillem
Morales

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

93 803 75 56
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Carla Simón, “Estiu 1993”, guardonada amb cinc Premis Gaudí i tres Premis Goya

“Allà on anem la pel·lícula té una connexió
molt semblant en el públic”
CINEMA / JOAN MILLARET

E

ntrevistem la Carla Simón, la directora d’Estiu 1993, un títol cabdal
del cinema català i espanyol
de l’any 2017. Des del festival
de Berlín (febrer de 2017), on
va recollir, entre altres, el premi a la millor opera prima, la
pel·lícula de debut de Carla
Simón no ha parat d’obtenir
guardons i reconeixements.
Estiu 1993, els darrers, els cinc
premis Gaudí assolits a finals
de gener (Millor Pel·lícula,
Millor Direcció, Millor Guió,
Millor actriu de repartiment,
Millor muntatge) i els tres
Premis Goya lliurats dissabte
passat (millor direcció novel
per a Carla Simon, millor actor de repartiment per a David
Verdaguer i millor actriu revelació per a Bruna Cusí).
Estiu 1993 és un film sobre
una nena, la Frida, que abandona el seu entorn habitual
per anar a viure al camp amb
els seus oncles, després de la
mort de la mare, quedant-se
sense pares. La pel·lícula té
un component autobiogràfic
important, no?
És la meva història, tot i que,
evidentment, la pel·lícula està
molt ficcionalitzada. Neix de
records que jo sentia, d’emocions que jo sentia, de coses que
m’han explicat, també està
inspirat en les fotos de quan
era petita. I amb aquesta barreja, tot aquest material es va
anar transformat per donar-li
forma de pel·lícula. Realment,
el meu estiu de 1993 va ser
bastant diferent al que ha estat
la pel·lícula, ja que va ser un
procés molt més llarg. Però bé,
el punt de partida és real i els
personatges també.
Un dels múltiples encerts de
la pel·lícula és que tot està
entredit. Com passa amb
la mateixa mort de la mare,
que deduïm que és a causa
de la sida, tot i que no es diu
mai en la pel·lícula explícitament. Tot és suggerit, evocat,
al·ludit, oi?
A mi m’agrada que sigui així
perquè la vida és així. Poques
vegades un explica com se
sent. I com aquesta manera de
funcionar, que no parlem mai
clar, doncs m’agrada que el
cinema també sigui així, com

un joc amb l’espectador, que
fa que hagi d’anar entenent, a
poc a poc, quina relació tenen
els personatges, què és el que
ha passat amb la situació. I pel
que fa al tema de la sida, clar,
jo als sis anys no sabia de què
havien mort els meu pares, no
ho vaig saber fins molt més
tard. I com que la pel·lícula
està explicada des del punt de
vista de la nena, d’alguna manera, això fa que la paraula no
es digués.
L’estiu en el cinema és normalment un episodi màgic,
un temps privilegiat, una
època d’esplendor. Aquí, per
contra, s’aborda també com
un període difícil, ja que és
un estiu molt dur per la Frida, no?
Volia combinar el to dramàtic amb allò lluminós. Per a
mi els nens no deixen de ser
nens per molt que els hi passin coses molt dramàtiques,
no deixen de jugar i de riure
i, sobretot, de tenir aquesta
capacitat d’adaptació. Volíem que aquest to dramàtic
es combinés amb la llum, els
colors, els jocs, i malgrat que
el moment és molt dramàtic,
doncs que no fos un drama.
Tal com has dit, el film és
un procés d’adaptació a una
nova situació, acceptar els
tiets com a figura de pares adoptius. És un procés
d’aclimatació difícil per
la nena, ja que també s’ha
d’adaptar a un entorn nou,
un nou hàbitat, el món rural?
És el procés d’adaptació de la
Frida, però també de la gent
que l’envolta. Una de les coses que més me’n recordo és
aquest canvi de viure a la ciutat i arribar al camp, aquesta
sensació poètica de la natura, que costa acostumar-s’hi,
i recordo que, al principi, em
molestava molt. Per a mi, la
forma com són els processos
d’adaptació estructuren la pel·
lícula. Primer, quan els nens
arriben, tenen com un moment de lluna de mel, ja que
es porten molt bé. Observen
molt la família, per veure si
es pot confiar en ells, i un cop
saben que sí, és quan comencen a provar els límits, per
veure fins on poden arribar. I
un cop estan situats els límits,

és aleshores quan comença a
sortir com una relació de família més normal. Doncs una
mica és això. Jo vaig partir de
records meus per afegir molt
sobre psicologia infantil, com
són els processos d’adopció. I
aquesta estructura em va servir, precisament, per col·locar
tots aquests moments.
La nena que fa de Frida, la
Laia Artigas, és un prodigi. Bé, de fet, les dues nenes
protagonistes, també la que
fa d’Anna, Paula Robles, més
petita. Deu haver estat difícil
treballar amb elles? Com ho
has fet per aconseguir aquest
control de les emocions retingudes?
En realitat mai parlàvem de
la mort. Hem donat voltes a
les emocions alentides en un
procés de crear relacions, d’intimitat, entre els adults i les
nenes. Per començar, vam escollir unes nenes que s’assemblessin una mica als personatges que estaven escrits, això ja
feia tenir una base més fàcil a
partir de la qual treballar. En
aquest procés de crear relacions, fins i tot elles podien tenir converses fora de càmera
que podrien haver estat part
de la pel·lícula. El que vam
fer és passar molt de temps els
adults i les nenes, creant unes
relacions entre ells, creant

unes memòries compartides,
com si ja haguessin viscut alguna cosa com a personatges.
I fèiem coses molt quotidianes, com anar a comprar i, a
poc a poc, es van anar coneixent. Clar, les nenes no van
llegir el guió, i llavors vam
estar com un parell de setmanes a la Garrotxa assenyalant
totes les escenes de la pel·lícula i les localitzacions on es
rodarien. Era una manera de
passar per tot, perquè elles
sabessin el que anàvem a fer.
I durant el rodatge –que teníem tan sols sis setmanes de
rodatge– i amb les nenes –que
per temes legals tan sols es pot
rodar unes sis o vuit hores al
dia, màxim–, jo el que feia era
parlar molt durant les preses,
una manera de guiar les nenes, i que elles s’acostumessin
a sentir la meva veu i amb les
mirades. Així, quan havien de
dir coses molt concretes, jo els
llençava la frase i elles la repetien. Era una manera també
de controlar l’escena.
La cirereta del pastís de l’èxit
de Estiu 1993 ha estat la nominació com a candidata espanyola als Oscar o la nominació als Premis del Cinema
Europeu, més enllà premis
als Goya o als Gaudí, entre
altres reconeixements?
Per a mi ha estat molt bonic tot

el recorregut internacional, i
nacional també, evidentment.
A vegades una pel·lícula té
èxit aquí i ens costa treure-la
fora, però en el nostre cas va
començar per fora. A mi m’ha
permès donar la volta al món,
he viatjat molt, ha estat un
any molt intens i bonic. La
sensació que tinc és que allà
on anem la pel·lícula té una
connexió molt semblant en el
públic o un impacte emocional molt semblant. Després,
evidentment, hi ha com matisos, que et pregunten coses
concretes. Així, a França et
pregunten molt sobre el context social, el tema de la sida;
a Argentina, per més tòpic
que sigui, sempre hi ha la
sala algú que pregunta sobre
la psicologia de la nena. Tot i
els matisos, en general, la pel·
lícula arriba a tothom d’una
forma semblant, una sorpresa
per a mi i el que ha estat més
bonic, poder-la compartir
amb el públic.
Estàs treballant en algun
nou projecte, estàs escrivint?
Sí. Però està verd i no ho explico encara, perquè és difícil
de fer el pitch, ja que tinc unes
idees mal col·locades. Però sí,
tinc dues idees, una més personal i l’altra menys, i segurament aniré per la que menys.
M’haig de donar un break enmig de tantes emocions. A mi
m’agrada escriure però també
m’arriben coses que també em
poden interessar. Així, a poc a
poc, ja sortirà, mentre no em
quedi sense idees i pugui escriure, doncs ho faig.
Per a una cineasta debutant
en el llargmetratge com tu,
que obté aquest èxit instantani i engega aquesta gira
mundial, com es gestiona
tot això?
Sí que al principi estàvem
molt com tocant de peus a
terra, fent poc a poc, però al
final tot ha agafat una velocitat molt forta. De sobte, un
esclat d’emocions, que pots
estar tan eufòric com molt
buit, que et sents molt buit.
I això és molt complicat, és
perillós, és aquesta sensació
d’estar en els llimbs, on les
emocions no tenen un terme
mig. Partint d’aquest ritme
més boig, mica a mica, ja tot
s’anirà col·locant al seu lloc.
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La Biblioteca Central d’Igualada
fa 400 préstecs al dia

El TERMCAT difon
més de tretze mil
termes nous durant
l’any 2017

LLIBRES / LA VEU

L

’any 2017 la Biblioteca
central d’Igualada va
registrar una mitjana de
400 préstecs al dia i un total de
166.291 visitants. El servei de
préstec de tot tipus de docu·
ments (llibres, revistes, audio·
visuals, documents digitals...)
és un dels serveis més impor·
tants que ofereixen les bibliote·
ques amb el carnet d’usuari. En
total durant tot l’any es van dei·
xar 106.271 documents, 77.000
dels quals van ser llibres. De les
dades de l’any passat també cal
destacar que van augmentar
sensiblement els usuaris en la
franja infantil i d’adults de més
de 40 anys i gent gran.
L’aposta que ha fet la Biblioteca

LLENGUA / LA VEU

per les TIC, amb la millora en
el wifi i del servei d’Internet i
ofimàtica també es constata

en les xifres del 2017. D’una
banda, augmenten els usuaris
d’internet i wifi, i d’altra banda
creix el préstec de documents
electrònics a través de la pla·
taforma gratuïta www.ebiblio.
cat. Així, l’any passat els usuaris
amb el carnet de la Biblioteca
d’Igualada es van descarregar
un total de 1.470 llibres i re·
vistes digitals, un 21% més res·
pecte el 2016.
Una altra dada significativa
és la del préstec interbiblio·
tecari, amb un increment del
13% respecte el fons deixat,
que arriba a 3.102 docu·
ments que ens demanen usu·
aris d’altres biblioteques de
la Xarxa de la Diputació.

Actualment 23.734 persones
tenen el carnet de la Biblioteca
Central d’Igualada, que comp·
ta amb un fons documental de
124.470 documents. Pel que fa
al préstec dels llibres de ficció
es van deixar 18.255 novel·
les, 5.800 còmics per adults i
3.000 novel·les juvenils, xifres
lleugerament superiors a les
de l’any anterior.
També es van fer 328 acti·
vitats, en què van participar
9.500 persones de totes les
edats. Una de les més desta·
cades va ser la celebració del
Mercat de Lletres d’Igualada,
que per primera vegada es va
dur a terme a la Biblioteca i a
la plaça de Cal Font.

Durant l’any 2017, el Centre
de Terminologia TERMCAT,
adscrit al Departament de
Cultura a través de la seva
Direcció General de Políti·
ca Lingüística, ha incorporat
13.474 articles terminològics
nous a la seva plataforma
pública. Amb aquestes in·
corporacions, actualment ja
es poden consultar 354.516
entrades, que ofereixen un
total d’1.343.952 denomina·
cions en català i també en al·
tres llengües, especialment en
castellà, francès i anglès.
Cal destacar, a més, l’adapta·
ció de més de 5.000 fitxes a la
nova normativa ortogràfica
difosa per l’Institut d’Estudis
Catalans i la normalització de
335 neologismes de diversos
àmbits d’especialitat, com ara
la mediació, el transport sos·
tenible o l’ornitologia.
L’activitat del Centre de
Terminologia ha permès
cobrir sectorialment les
necessitats de terminologia
nova, especialment en àm·
bits com ara el dret o les ci·
ències de la salut, en què ha
impulsat els projectes Ter·
minologia jurídica i DEM·
CAT, respectivament.

NOTES TEATRALS

Compartir el risc
Rudo. Creació i direcció: Manolo Alcántara i Xa·
vier Erra. Amb: Manolo Alcántara, Laia Rius i
Maria Bou. Composició i direcció musical: Clara
Peya. Producció: Cia. Manolo Alcántara. Teatre
Municipal l’Ateneu, 28 de gener 2018 (18h)

“

Espero que hagueu passat una mica de por”.
Així s’acomiadava entre aplaudiments Ma·
nolo Alcántara després de la funció de Rudo,
una proposta de circ contemporani on artista i es·
pectador comparteixen el risc. Literalment.
La disposició del públic en una grada circular
integrada a l’espai, a tocar d’escena, i l’humor
còmplice d’aquest equilibrista (que és alhora fí·
sic i artesà autodidacte d’objectes i estructures)
contribueix a crear aquesta sensació participa·
tiva, entre incòmoda pel neguit que el número
surti bé i ningú en resulti malparat i agradable
davant l’exposició d’una inseguretat meticulosa·
ment controlada. Tota l’estona “sembla que”, però
no. Ni cau, ni es desvia, ni ensopega, ni s’acaba
de desestabilitzar del tot... Els únics ensurts són

NÚRIA
CAÑAMARES
@ncanyamares

els que provoca amb simpatia el curiós personatge
que va mig coix, amb els cordons de les botes a
mig lligar i és completament primari –rude, ja ho
diu el títol–, però sorprenentment sensible, poètic
i imaginatiu.
Malgrat que racionalment no disposa de les con·
dicions ni els materials més adients (el màstil i les
caixes de fusta que llença i arrossega tenen pinta
d’atrotinades), les seves figures i construccions
són màgicament reals, pura enginyeria i un des·
afiament a la gravetat i a les limitacions aparents
per on és capaç de desplaçar-se d’esquena, esti·
rat, amb els peus encreuats... fins i tot manipulant
un titella funambulista en una escena carregada
d’emotivitat.
L’acompanyen un duet de corda (la violinista Laia
Rius i la violoncelista de la Pobla de Claramunt
Maria Bou), estranyes companyes de fatigues que
li reten fidelitat encara que intenti treure-se-les
de sobre constantment. Un excel·lent contrapunt
que aporta tensió a través de la música –virtuo·
sa, en signa la composició Clara Peya– a més de
dinamisme i una mínima dramatúrgia que, com

les caixes, les mou “aleatòriament” allà on quedi
un racó útil. No són un complement, formen part
de l’acció muda, d’aquest univers on conviuen de
manera natural la matèria primera, els grisos i els
marrons, els pedaços i els sons, l’essència, l’origen.
Ja fa tres anys que gira i “sembla que” (això sí)
encara té molt risc per compartir, moltes opor·
tunitats per mostrar que el circ es renova i molts
primers cops del qui en seran, ara ja, seguidors.
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Tota creativitat neix d’una “idea” d’arrel ètica i ultralocal
Continuagrafies Poch i tots
LLIBRES / LA VEU

L

’artista Gabriel Poch
està immers en un dels
seus grans llibres com
igualadagrafia l’anoia poch
més. Continuació i renovació
dels llibres-joia d’autor per al
segle XXII i més. GPS o l’art
d’edició bibliòfil en gran format i només com a presents
d’alta cultura per a universitats i biblioteques públiques.
L’artífex plàstic Poch, d’origen
igualadí, molt interessat en
els temes de cultura humanista que l’envolten, encara
l’any 2018 i part del 2019 amb
un seguit de projectes i algun
vinculat a la ciutat i a la comarca de l’Anoia, com arquetipus de marca de l’interior
difícil i humil on neixen idees
grandioses.
Aquest creador de tarannà inquiet i gran comunicador, és
l’artífex d’un seguit de llibres
on annexa el seu art manogravat a manuscrits aportats
per personalitats. Es tracta
de la col·lecció “grafies” dels
quals ja n’ha publicat algun
referent, com ara el del cap i
casal de Catalunya Barcelonagrafia, produït juntament
amb la Diputació de Barcelona, i està treballant de valent en l’igualadagrafia l’anoia
poch més, com també treballa
en la creació d’aquestes complexes obres d’interès social
com AndorragraphiA, encàr-

rec del Cap de Govern andorrà on es farà segurament una
exposició a la biblioteca central; o Tarracografies a càrrec
de la Diputació de Tarragona
i que imprimirà a l’Abadia de
Poblet.
D’aquestes publicacions Poch
en parla orgullós i es mostra
gratament satisfet de com
aquests llibres que en principi podrien fer pensar que són
d’àmbit local, acaben sent una
publicació global ja que a més
de tenir els textos transcrits a
l’anglès perquè sobretot representen clarament que l’origen primer de la idea sempre
té l’arrel del “terroire” que li
dona la dimensió total.
“El tros, el territori petit, la
petita parcel·la on habita cadascú”, diu Poch, “la comarca
central de l’interior, és el lloc
que dona identitat al ciutadà
del món; empresaris, artistes,
científics inclús gent de peu...
que des d’un lloc allunyat a
les grans influències de mercat imprimeixen el caràcter
de la seva feina”.
És la contemporaneïtat, modèstia a part, el primer, únic
i mundial constructor de llibres de bibliofília fets de manuscrits i manugravats futuristes.
A l’artista igualadí li interessa
molt destacar com, a partir
de cadascuna de les col·laboracions que completen les
pàgines dels seus llibres com

És la contemporaneïtat, el primer, únic i
mundial constructor de
llibres de bibliofília fets
de manuscrits i manugravats futuristes.

Gabriel Poch, Pierre Cardin i Carles Puigdemont. /

igualadagrafia, en surten vinculacions particulars que comencen d’un nexe d’amistat o
d’admiració personal i acaben
esdevenint obres d’interès comunitari i viceversa. I ens cita
com a exemple la figura del
modista i dissenyador Pierre
Cardin que ha col·laborat en
el llibre igualadagrafia l’anoia poch més, degut en part al
llarg lligam professional d’ell
amb la ciutat.
Fruit d’una antiga amistat
familiar, Poch ens fa saber
que ha estat convidat pel
mateix nonagenari i clarivident “couturier” a fer una
exposició de les seves obres
a la Fundation Pierre Cardin
situada al poble occità de La
Coste, concretament a l’antic
castell del marquès de Sade,

a prop d’Avignon. A més ha
decidit apadrinar com altres empresaris relacionats
amb la comarca la producció
d’aquest espectacular llibre de
l’Anoia creativa.
Seguint un fil conductor i que
també es deriva d’aquest treball bibliòfil, l’aposta que fa
Gabriel Poch per l’obra d’en
Feliu Formosa, que escriu
amb la seva especial ploma
per a la publicació igualadagrafia, ha donat que l’artista
Poch proposi que la vila reti
gentil homenatge a Formosa
a qui ell descriu com a “fill
emèrit i de l’atzar d’Igualada”.
Repte que s’ha pres amb entusiasme el Consistori, la Biblioteca Central, els mitjans
com també Maria Enrich,
Joan Valentí, Toni Cortés i

d’altres que volen col·laborar
en aquest acte honorífic.
Entre altres persones d’Igualada que participa al llibre
destaca el manuscrit de Joan
Paradell, l’organista pontifici
que ha fet entrar un exemplar
de l’anterior Barcelonagrafia
a la centenària Biblioteca del
Vaticà. Com l’Ajuntament havia fet un símil amb la Biblioteca de la UNESCO a París.
I com no, Carles Puigdemont
i Casamajor hi signa un manuscrit per completar aquest
exemplar d’escrits contemporanis, exprofessos i inèdits.
O bé l’investigador planetari
de música antiga Jordi Savall;
també hi trobarem Antoni
Dalmau Ribalta, l’escriptor
que va ser el president més
jove de la Diputació de Barcelona durant les Olimpíades
de Barcelona 92; algun membre de l’Institut d’Estudis Catalans o del Centre d’Estudis
Comarcals de l’Anoia com
Jaume Farrés; la nostríssima
Lloll Bertran, i com a colofó Eudald Carbonell, des de
l’Abric Romaní de Capellades.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Igualadí del “Norte”

D

e Bizcaia va venir a Igualada, José Luis Atucha Olabarri. Va venir per jugar al futbol.
Ell, “chico del norte”, va saber adaptar-se a
la ciutat. Fou defensor dels colors del C.F. Igualada.
Quedà Campió de Catalunya, a la temporada 194546. Posteriorment, entrenà el club igualadí (temporada 1960-61) en la qual l’equip ascendí a Tercera
Divisió, després de revalidar el títol de campió català
Home de temperament, però noble, correcte i de
bon humor, va saber-se convertir en igualadí d’adopció i de fet. Treballà -creiem recordar- a les oficines
de la Seguretat Social. Va casar-se amb la senyoreta
Arolas, filla del transportista que regentava l’agència
“Vasco-Catalana”, que era a la rambla de Sant Isidre,
ben propera al bar “Goya”, seu del club.
Ignasi Castelltort (“Iñigo”) el va descriure així:
“Empuje, brío, nobleza/ y es un tiro de cañón/ la

pelota que en la lucha/ pulsa la bota de Atucha/ simpatía y corazón -”
Caricatura de Pere Puig i Josep M. Lladó (“Neri”).
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La Coral de Santa Maria en la festa de
la Candelera a la Tossa de Montbui
MÚSICA / LA VEU

D

iumenge passat dia 4,
malgrat el temps hivernal, plujós i amb
molt de fred, l’església preromànica de la Tossa de Montbui, s’ompli de fidels per a
donar continuïtat a la commemoració de la Candelera i de
sant Blai, festa d’antiquíssimes
arrels, que se celebra des de fa
molts anys en aquest indret.
Una missa que fou presidida
per Mn. Josep Ma. Pujol, en el
transcurs de la qual hi hagué
la tradicional benedicció de
candeles i de fruits del camp.
La Coral de Santa Maria, dirigida per Coni Torrents, amb

l’acompanyament al teclat de
Maite Torrents s’encarregà de
solemnitzar-la amb els seus
cants. Oferí com a cant d’entrada Tota la terra es prosterna,
de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, a l’ofertori el
motet polifònic Sota la vostra
protecció d’Ireneu Segarra, el
Parenostre de Miquel Cubeles,
a la comunió Viva llum d’alba
de Jo Akepsimas, i per acabar
-en la veneració de la Imatgeels Goigs de la Mare de Déu de
Gràcia de Joan Just.
La festa organitzada per la
Fundació La Tossa, en col·laboració amb el Consorci, tingué com a complement el sorteig d’una panera i un tortell, i

la recapta de fruits beneits per
a la Llar del Sant Crist.

Hom pogué visitar també, l’exposició de gravats «Món rural,

món natural» que resta oberta
tots els diumenges al matí.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

La projecció pública de la vida i obra de Caterina Albert
(Víctor Català) arriba a Igualada, a la Biblioteca Central

S

i bé al decurs del 2016 va ser
commemorat per tot Catalunya
el 50è aniversari de la mort de
Caterina Albert i Paradís, altrament
coneguda com a Víctor Català (L’Escala, 11 setembre 1869 – 27 gener
1966); avui, i des d’aquestes pàgines,
en tant que filòloga i historiadora, no
puc més que complaure’m que arribi
aquest mes de febrer, a la Biblioteca
Central d’Igualada, l’Exposició itinerant que difon i reconeix la vida i
l’obra d’aquella gran dona -empesa a
apropiar-se d’un pseudònim masculí- que va esdevenir una de les autores
més significades del Modernisme literari de Casa Nostra.
Aquesta Exposició és una producció
de la Institució de les Lletres Catalanes, amb la cooperació de l’Institut
Català de les Dones, a propòsit de la
commemoració del mig segle de l’any
de la mort de Caterina Albert i Paradís, el 27 de gener de 1966, i inaugurada amb motiu del passat Dia internacional de les Dones; i que té com a
fita principal -de comú acord amb les
diferents Biblioteques i entitats culturals catalanes- un encomiable i indispensable compromís d’itinerància per
a celebrar una de les més representatives veus de dona de Catalunya. I, ara
li toca a la capital de l’Anoia presentar
a aquesta escriptora que va ser poetessa, narradora, novel·lista i autora
teatral, a més d’una compromesa acadèmica; un memorial que ens la presenta com a la més notable delegada
de les nostres lletres. Efectivament, es tracta de
tot una pionera a l’hora de marcar determinant-

ment l’evolució del panorama literari de bona part
del segle XX, àdhuc una mestra –si es vol- per a
successives autores a mercès d’una obra en què es

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

veu constatada una minuciosa anàlisi
de la situació de les dones en la societat de l’època, de les relacions de
parella i del treball, especialment del
món rural, bo i descobrint-ne aquell
perfil més desagradós, furibund i despietat en la línia de transgredir o sinó
conculcar l’arquetip idíl·lic d’aquelles
dones del segle XIX. Al capdavall, tot
i els impediments amb els quals es va
haver d’enfrontar pel fet de ser dona,
Caterina Albert va obtenir el reconeixement de la intel·lectualitat de
la seva època ben aviat, i a l’any 1905
es va coronar com a escriptora amb
la publicació de la novel·la “Solitud”.
D’ençà aquell moment, va començar
la seva prolífica realització professional com a escriptora i com a representant de la intel·lectualitat literària del
seu temps.
Als nostres dies, quan observo que
l’empobriment de la nostra parla és
cada cop més gran; a títol personal,
i com a fidel lectora seva, el que més
puc compartir de tanta passió per
les lletres és la seva obsessió i lamentació pel que –aleshores- ja representava una lenta debilitació del
lèxic català, allò que ella endevinava com a aquell progressiu desús de
mots que anava conduint cap a una
inequívoca dissipació de la llengua.
Durant molts anys i, sobretot, als
darrers la seva vida es va dedicar a
empaitar delerosament els mals usos
i les desuetuds de la llengua oral,
perseguint sempre la vitalitat i el retorn a la vida de les paraules hereditàries dels
seus antecessors i de vestigis rurals.
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DIVENDRES 9

VISITA GUIADA
Sant Martí de Tous
Visita guiada al Tous medieval a càrrec
d’Anoia Patrimoni. Aquesta ruta inclou la
visita al «poblet», el Castell de Tous i l’església parroquial de Sant Martí,.
Dissabte a les 11 del matí al local de l’AECOM (c. Major 1)

TAST AL PATRIMONI
Sta. Margarida de Montbui
Castell de Montbui acollirà el primer «Tast
al Patrimoni» una nova manera d’aproximar-se al conjunt patrimonial. combinant
història i productes locals.
Diumenge a les 12 del migdia al castell de
Montbui.

CICLE LES GOLFES
Igualada
“Entre el tabú i lo sagrat”
Un recull de contes populars d’arreu del
món que ens acosta a l’èxtasi i alhora ens
fa enrogir. A càrrec del reconegut narrador Ferran Martín.
Divendres a les 9 del vespre a les golfes
del Teatre de l’Aurora.

DIUMENGE 11

DILLUNS 12

EMOCIONA’T
Capellades
Cada divendres Emociona’t amb Gemma Martí. Lectura de contes del Racó de les emocions.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Safareig.

CARNAVAL
Igualada
Ball infantil de Carnavala amb l’espectacle
“Riallades” a càrrec de Pot Petit.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça
de l’Ajuntament.

CINEMA
Capellades
Projecció de la pel.lícula “Un home anomenat Ove”.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló
Rosa de la Lliga.

TEATRE
Igualada
“El metge de Lampedusa”. Un monòleg
sobre la dignitat en la veu de Xicu Masó.
Lampedusa és una petita illa del Mediterrani on arriben molts d’aquells que busquen una vida millor.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada
La companyia del Príncep Totilau. “Monsieur Croche”
Espectacle d’actors, titelles i màscares per a
infants, amb música per a piano de Claude
Debussy interpretada en directe. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DISSABTE 10
BIBLIOLAB
Igualada
Taller familiar a partir de 6 anys.
“Els flipbooks” són llibres que contenen
una sèrie d’imatges que varien gradualment d’una pàgina a la següent, de manera
que en passar les pàgines ràpidament les
imatges semblen animar-se tot simulant
un moviment.
Dissabte a les 10 del matí a la Biblioteca
Central.
CARNAVAL
Igualada
Rua de Carnaval
Amb la participació de comparses i del Rei
Carnestoltes.
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda a la plaça
de Cal Font.
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TALLER
Capellades
Taller de Carnestoltes: construeix el teu
penjador Doraemon.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Safareig.

DIJOUS 15

CINEMA FAMILIAR
Piera
Sessió de cinema familiar apte per a tots
els públics amb la projecció de “El capità
Calçotets”.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
BALLADA DE SARDANES
Vilanova del Camí
Ballada de sardanes organitzada per al Colla Sardanista vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça
del Mercat.
CARNESTOLTES
Capellades
Rua de Carnestoltes i festa infantil.
Diumenge a partir de les 5 de la tarda des de
la plaça Verdaguer al pavelló poliesportiu.

DIMARTS 13
XERRADA
Òdena
“PENSIONS: És ideologia, no és economia” a càrrec d’Emili Ferrer (Membre
d’economistes davant la crisi)
Dimarts a les 5 de la tarda a la sala de
plens de l’Ajuntament

DIMECRES 14
TALLER INFANTIL
Piera
“La bogeria de les lletres” Tenim les lletres
revolucionades i s’han posat a jugar a cuit
i amagar. Però no patiu, no podran amb
nosaltres! Les trobarem totes i cadascuna
d’elles!.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Instantes de amor”.
La igualadina Marta Rosich reflexiona en
aquest llibre d’autoajuda sobre mil i un
instants d’amor que podem compartir
amb els que ens envolten.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.
CONFERÈNCIA
Igualada
‘El canvi, el primer pas’. Descobreix el
poder del canvi, transforma, mou-te, estima’t! Ens ho explicara la coach especialitzada en procesos de canvi i gestió emocional, Esther García Peñuelas
7 D’EXPERIÈNCIES
Piera
‘“Dos estados” Perquè tants catalans pensen que Espanya i Catalunya hi guanyarien
si cadascun tingués el seu propi Estat? Pot
contribuir la proposta catalana a renovar,
modernitzar i democratitzar el relat polític espanyol?, a càrrec de Ferran Mascarell.
Dijous a la Biblioteca de Piera.
CLUB DE LECTURA
Capellades
‘Trobada de persones que han llegit el mateix llibre. En aquesta ocasió “Aigua per a
elefants” de Sara Gruen.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
El Safareig.

Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca

EXPOSICIONS
CATERINA ALBERT/
VÍCTOR CATALÀ

Un recorregut per l’itinerari vital,
intel·lectual i literari d’aquesta escriptora del modernisme, que fou
poeta, narradora, novel·lista i autora teatral, que va haver d’adoptar
un pseudònim masculí.
Del 15 de febrer al 16 de març al
vestíbul de la Biblioteca Central.

ELEMENTS. FANG I
FUSTA

Marga Cuerva Riba
Figures de fang que expliquen
històries, relats de relacions, moments compartits, trobades...
Del 16 de gener al 2 de març al
Punt de lectors de la Biblioteca

ESCOLA AURIA-APINAS: INSPIRED BY PAPER
50 ANYS FENT ESCOLA Diversos autors
Fotografies que mostren el camí
recorregut durant els 50 anys de
l’escola
Del 16 de gener al 10 de febrer al
vestíbul de la Biblioteca Central.

REALISMO
ESPIRITUALIZADO

Pintures de Rafael Moreno.
No hi ha una sola pinzellada que no
sigui harmònica i justa, i tot té una
finor extraordinària i un profund assossec espiritual
Del 17 de gener a l’11 de febrer a la
Sala Municipal d’Exposicions.

Touring Exhibition 30 years IAPMA
Gener i febrer al mirador del Museu
Molí Paperer de Capellades.

LA GÈNESI DE LA
FORMA

Mostra els treballs de recerca sobre els mecanismes i les forces
físiques que generen la forma.
Realitzada per l’alumnat de segon
curs del cicle formatiu de gràfica
publicitària de l’Escola Municipal
d’Art Gaspar Camps
Del 6 Al 28 de febrer a la sala d’exposicions de la Gaspar Camps.

150 ANYS DEL
NAIXEMENT DE
POMPEU FABRA

Una selecció dels llibres més rellevants en l’any en què es commemora
el 150 aniversari del seu naixement.
Fins el 9 de febrer a la Sala l’Empremta.

EXPRESSIONS

Exposició organitzada conjuntament amb laCultural i que compta
amb una dotzena d’obres dels artistes de l’Associació Salut Mental
Catalunya Anoia. Aquestes obres
estan realitzades amb pintura sobre tela han estat.
Fins el mes de maig al vestíbul del
Teatre de l’Aurora.
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Elements presents als fonaments de textos celebradament dements / 2.
Podria ser reial, si no fos pel compost. Tribus d’avui dia / 3. Fària mestissa. El més ferm i sofert
de la cuina. Móns sense oxigen / 4. Enemics d’Altres Formats. El veia mar enllà i ara el tinc de
veí / 5. Dramàtica, l’actriu de la setmana. L’inepte del tecneci / 6. Marges d’error. Traslladable a
una galena desballestada. Quasi un miler vers la impotència / 7. Pentinin els cabells a cargolins.
A baixa temperatura, l’aigua entre el Vallès i Osona / 8. Afilo russos. Esclafat fins a deformar
el pantalà / 9. Immaculada, car és important no estar bruta. Punt de fusió de fluids / 10. No
fa ràbia però se’n deriva. Una que ve de l’est i ve de l’est / 11. En Llull abandonat pels 200. Vint
segons de propaganda. No és tard del tot / 12. Envà segons la tècnica berlinesa. Reconeixement
guanyat a còpia de fuel / 13. El ramader li dóna menjar i el xulo de discoteca beure. Reaviva la
flama a base de telepatia.
VERTICALS: 1. Al bar funciona de conya, però a la carretera… Direcció en funció del capità /
2. Au, digues el teu nom. Corrugava les celles com un rufià. Dues dins de dues / 3. Inspiradora
del poeta Boscà. Culpables de lumbàlgia i de lumbago / 4. Als grimpadors. Corrirn per l’hipòdrom com en Zipi o en Zape. Ningú la guanya en virtut / 5. Plaç fixat per aerribar a l’estació
de Roma. Prengui el lloc, el càrrec o la casa / 6. Sis sense seguretat social. Festa dels sentits pel
sistema del reg. Al cor de tots els Conrads / 7. Estranyament reglat, per ser un teixit sintètic.
Pagès venent a mercat, que pel veí és tot un plaer / 8. Abans d’arribar s’hi va estar un temps, en
Luter. Desprendiments que no causen accidents / 9. On?: a la cua del tren. Gratina de qualsevol
manera, la desagraïda. Tapís desnonat / 10. Ni em ve ni em va, a mi, però al Rodríguez Picó sí.
Exaltat, però no pas esverat / 11. Assassí de cucs residents. Com altera els gais, aquest greix! /
12. Les patinades de la Basses. L’escriptor la desplega per descriure l’arxiu del fotògraf.

Troba les solucions a la web de La Veu,

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Les 7 diferències per Nadia Giménez

Sudokus

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es
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Els imprescindibles

RESTAURANTS

de l’Anoia

Mercè Sangüesa

A

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

Restaurant
Braseria
i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta
amb secció de tapes
· Esmorzars
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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

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

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

questa setmana des de Pla
de Morei us
presentem el
nostre vi monovarietal anomenat La Solana. Elaborat exclusivament
amb la varietat Chardonnay,
cultivat sense aplicar herbicides ni pesticides químics,
aquest vi és el resultat d’una
selecció de raïms basats en
la viticultura ecològica. Emprem recursos naturals per
seguir el nostre compromís
de preservar, respectar i recuperar l’equilibri de l’entorn
sempre protegint la terra i la
biodiversitat de l’ecosistema.
D’aquesta manera, després
d’una selecció en la taula de
tria, els raïms maceren amb
les pells per obtenir la millor
extracció aromàtica. El raïm
es premsa lleugerament per
tal d’obtenir el most flor el
qual fermenta en barriques
de roure a baixa temperatura
aplicant una criança posterior de 3 mesos.
Tot el raïm prové de la mateixa vinya anomenada La
Solana i situada a la Torre
de Claramunt, dins la Denominació d’Origen Catalunya
(DO Catalunya). La seva
orientació al sud-oest i l’altitud d’uns 400 metres, amb el
terreny calcari i pedregós, fa
que el raïm trobi la seva màxima expressió.
Sensacions:
Vista: Color groc pàl·lid amb
reflexos daurats.
Nas: ofereix una entrada
fresca amb una gran com-

La Solana
Chardonnay

2017

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

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

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Pla de Morei

www.plademorei.com

Viticultora de la finca
ecològica Pla de Morei

plexitat aromàtica de fruita
com plàtan, papaia, préssec,
mango i flor blanca.
Boca: afruitat, gras, untuós i
una acidesa equilibrada expressant les notes de criança
en el post gust.
Volum: 12%
Harmonies:
El chardonnay és un raïm
molt polifacètic i com a tal
ens ajuda a maridar molt bé
plats on altres varietats quedarien més dèbils. Per això,
ens atrevim a combinar-lo
amb carns o peixos elaborats
amb cremes, guisats o rostits.
També ens agrada molt amb
arrossos, formatges blaus,
marisc... De totes maneres és
altament recomanable gaudir d’una copa a mitja tarda.
Des de Pla de Morei recomanem una temperatura de servei d’entre els 9ºC i els 11ºC. El
podeu trobar a diferents restaurants i enoteques de la comarca
o a www.plademorei.com
Esperem que el gaudiu!
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Nominada a 7 Oscar

A Montbui • Tres anuncios en las afueras
RAMON ROBERT /

A

lguns diuen que es tracta de
la pel·lícula de l’any. De fet,
ha estat premiada en diversos festivals (Toronto, Sant Sebastià,
Venècia, Globus d’Or, etc) i fa poc
l’han nominada a 7 premis Oscar,
incloent-hi els de millor pel·lícula
i millor actriu. Aquesta no és altra
que la nord-americana Frances McDormand, a la qual potser alguns o
molts recorden encara pel seu paper
de sheriff embarassada en la pel.lícula dels germans Coen Fargo.
A Tres anuncios en las afueras (títol
en castellà de l’original Three Bill-

boards Outside Ebbing, Missouri),
Frances McDormand interpreta a
Mildres Hayes, una dona de 50 anys,
plena de dolor i ira, la qual inicia
pel seu compte una guerra contra la
policia del seu poble, en considerar
que no fan prou per resoldre el cas
de l’assassinat de la seva filla.
Frances McDormand és, sens dubte,
una de les millors actrius de la seva
generació. El seu treball esdevé perfecte, adequadíssim, molt enriquidor en una pel·lícula de caire dramàtic, però alhora una comèdia negra
carregada de sarcasme i de sorpreses. No us ho perdeu.

Soldats danesos

A Tous • A War

RAMON ROBERT /

E

l guionista i realitzador Tobias
Lindholm ens presenta A War,
drama bèl·lic ubicat a la inacabable guerra d’Afganistan. El seu relat
es centra en el personatge del comandant Pedersen, el qual es debat entre
el compliment dels reglaments militars, el seu sentit de la responsabilitat
(davant els seus homes i els civils afganesos) i el seu desig de tornar a casa
amb la seva dona i els seus tres fills.
Nominada a l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa i nominada

als premis del Cinema Europeu, A
War és quelcom més que una altra
pel·lícula bèl·lica. De fet, Tobias Lindholm ens proposa una interessant i
poderosa reflexió moral i antibel·licista. Amb una posada en escena
austera, freda, molt nòrdica, i uns
intèrprets que realitzen un treball
contingut, la pel·lícula desenvolupa
els seus arguments amb gran subtilesa i convicció. No és una pel·lícula
de gènere, no és una pel·lícula bèl·lica corrent, ja que Lindholm prefereix
descriure el drama humà pel qual travessen els protagonistes

Música celestial

El racó del Cineclub • La llamada

RICARD FUSTÉ /

E

l dijous 15 de febrer, a les vuit
del vespre, a l’Ateneu Cinema i dintre del Cicle Gaudí,
el Cineclub presenta la producció
espanyola del 2017 La Llamada, dirigida per Javier Ambrossi i Javier
Calvo.
María i Susana són dues adolescents
rebels que coincideixen al campament d’estiu cristià anomenat La
brújula. Els agrada el reggaeton i la
música llatina i no sembla que com-

breguin gaire amb les monges i l’ambient repressiu de l’indret; fins que
un seguit d’aparicions divines canviaran les coses.
La llamada, primer llargmetratge
dels Javis, és una pel·lícula divertida i efervescent que adapta el musical homònim del 2013 i que barreja
sense complexos diversos registres
genèrics, distingint-se sobretot pels
diàlegs enginyosos servits per una
colla d’actrius fantàstiques (Macarena García, Anna Castillo i Belén
Cuesta entre d’altres)

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

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat
*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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EL CUADERNO DE SARA
Espanya. Drama. De Norberto López Amado. Amb Belén
Rueda, Manolo Cardona, Enrico Lo Verso.
Laura busca des de fa anys a la seva germana Sara, membre d´una ONG, desapareguda enmig de la selva del Congo.
Laura viatja fins Kinshasa disposada a endinsar-se al territori dels Senyors de la Guerra, deixant enrere les diferències
que la van separar de la seva germana, i sense sospitar que
aquesta aventura la portarà fins a la més violenta i oculta
rebotiga dels grans poders occidentals..
CINQUENTA SOMBRAS LIBERADAS
Estats Units, Drama romàntic i eròtic. De James Foley.
Amb Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise
Mumford..
Adaptació de l’última novel·la de la saga “50 ombres d’en
Grey”, de l´escriptor E.L.James. Ara trobem a Anastasia Steele i Christian Grey casats..

A WAR
Dinamarca. Drama bèl·lic. De Tobias Lindholm. Amb Soren Novotny, Donar Salim, Pilou Asbaek.
. El comandant Pedersen es debat entre el compliment dels
reglaments militars, la seva responsabilitat davant els seus
homes i els civils afganesos i el seu desig de tornar a casa
amb la seva dona i els seus tres fills
.
TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS
Estats Units – Regne Unit. De Martin McDonagh. Amb
Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
Mildred Hayes, una dona de 50 anys, ha perdut a la seva
filla, ja que ha estat assassinada, Mildred decideix iniciar pel
seu compte una guerra contra la policia del seu poble de
Missouri, en considerar que no fan prou per resoldre el cas
i fer justícia. Nominada a 7 Oscar
.
DUNQUERKE
Estats Units. Bèl·lica. De Christopher Nolan. Amb Fionn
Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy,
Cillian Murphy..
Any 1940, en plena II Guerra Mundial. A les platges de
Dunkerque, centenars de milers de soldats de les tropes
britàniques i franceses es troben envoltades per l’avanç de
l’exèrcit alemany, que ha envaït França. Atrapats a la platja,
amb el mar tallant-los el pas, les tropes s’enfronten a una
situació angoixant que empitjora a mesura que l’enemic
s’acosta.
CAVERNICOLA
Regne Unit. Animació. De Nick Parkr.
Nova producció dels creadors de “Wallace i Gromit”, que
explicarà la història d’Dug, un home prehistòric que veu en
perill la seva llar i la de la seva tribu davant l’arribada del
malvat i modern dolent de l’Edat de Bronze, Lord Nooth.
De pas, Dug inventarà el futbol, però sense adonar-se com

ESTIU 1993
Espanya. Comèdia dramàtica. De Carla Simón. Amb David Verdaguer, Bruna Cusí, Laia Artigas, Paula Roble
Frida, una nena de sis anys, afronta el primer estiu de la seva
vida amb la seva nova família adoptiva, després de la mort
de la seva mare. Lluny del seu entorn proper, en ple camp, la
nena haurà d’adaptar-se a la seva nova vida.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
50 SOMBRAS LIBERADAS
Dv: 18:00/20:30
Ds: 16:30/19:00/21:30
Dg: 17:30/20:00
Dll: 17:15/19:30
Dc: 18:00/20:30
Dj: 17:30 (VOSE)
Cicle Gaudí - Cineclub
LA LLAMADA
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
ESTIU 1993 (TP)
Ds: 18:00
MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA (7A)
Ds: 19:40
ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS
(7A)
Dg: 18:00
A WAR (12A)
Dg: 19:45
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Yelmo Cines 3D
Abrera
AMITYVILLE: EL DESPERTAR (16A)
Dv: 21:00/23:00
Ds: 20:10/22:15/00:15
Dg: 20:10/22:15
Dll a Dj: 21:00
CAVERNICOLA (TP)
Dv: 17.15
Ds: 16:10/18:10
Dg: 12:10/14:10/16:10/18:10
50 SOMBRAS LIBERADAS (18A)
Dv: 17.30/18;15/19:00/19:45/20:30/21:15/
22:00/22:45/00:15
Ds: 16:00/16:45/17:30/18:15/19:00/19:45/
20:30/21:15/22:00/22:45/23:30/00:15
Dg: 12:15/13:15/16:00/16:45/17:30/18:15/
19:00/19:45/20:30/21:15/22:00/22:45
Dll Dc i Dj: 17:30/18:15/19:00/19:45/20:30
/21:15/22:00/22:45
Dm: 17:30/18:15/19:00/20:30/21:15/22:0
0/22:45
50 SOMBRAS LIBERADAS (VOSE) (18A)
Dm: 19:45
COCO (TP)
Dg: 12:30/15:15
EL CORREDOR DEL LABERINTO: LA
CURA MORTAL (12A)
Dv a Dj: 17:00/19:40/22:20
Dg: 13:00/17:00/19:40/22:20
EL CUADERNO DE SARA (16A)
Dv Dll a Dj: 18:05/20:25/22:50
Ds: 15:45/18:05/20:25/22:45
Dg: 12:45/ 15:45/18:05/20:25/22:45
EL GRAN SHOWMAN (TP)
Dv i Ds: 17:00
Dll a Dj: 17:15
EL PASAJERO (12A)
Dv: 00:00
Dll a Dj: 17:00
FERDINAND (TP)
Dg: 12:50/15:00

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI
CAVERNICOLA
Ds i Dg:16:30
TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS
Dv a Dg: 18:30/20:40
SALA PETITA
EL CUADERNO DE SARA
Dv: 18:30
Ds: 18:40/20:45
Dg: 16.30
VERANO 1993
Ds: 16:30
Dg: 18.40
ESTIU 1993
Dv i Dg: 20.40

JUMANJI (7A)
Dg: 17:00
LA ABEJA MAYA (TP)
Dv Dll a Dj: 17:10
Ds: 16:15/18:30
Dg: 12:00/14:00/16:15/18:30
LOS ARCHIVOS DEL PENTAGONO (7A)
Dv a Dj: 19:20/22:30
PERFECTOS DESCONOCIDOS (12A)
Dv Dll a Dj: 18:55
TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS (16A)
Dv Dll a Dj: 19:10/21:30
Ds i Dg: 20:00/22:25
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La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoia

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

DIUMENGE

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

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

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

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

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

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

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
A partir de les 12 de
El Termòmetre. /
la nit, aquest bloc es
A partir de les 12 de
A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es
A partir de les 12 de Anem per feina
A partir de les 12 de repeteix cada quatre
la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre
la nit, aquest bloc es 00.15
la nit, aquest bloc es hores fins l’endemà
repeteix cada quatre hores fins l’endemà
repeteix cada quatre En imatges
repeteix cada quatre al vespre.
hores fins l’endemà al vespre.
hores fins l’endemà
hores fins l’endemà
00.45
al vespre.
al matí.
al vespre.
Montbui Actiu

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES
0800
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1000
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2000
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2100
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2200
0000

0000
0700
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Un record estimable de la Conxita Palau i Rubinat, una de les
exalumnes de més edat del col·legi de la Divina Pastora

A

dos mesos de complir els 97, a finals de
gener, se n’ha anat de
manera plàcida i assossegada
la Conxita Palau i Rubinat,
una de les exalumnes de més
edat del col·legi de la Divina
Pastora.
Nascuda el 1922, corria l’any
1926 quan -de ben petita- va
entrar com a alumna a l’anomenat col·legi de les “Madres
de la Creu”, la Divina Pastora
Pastora; atenent a què la família vivia a la veïna la plaça
de Sant Agustí, i que la seva
mare també havia estat alumna del mateix centre.
Un cop finalitzats els estudis

més elementals -tal i com era
costum a l’època- a una noia
de família obrera li tocava
anar a treballar a una fàbrica. La Conxita va començar,
doncs, en una empresa de
caixes de cartró; i, va ser en
qüestió d’anys que va conèixer a qui seria el seu marit,
l’Antonio Ollé i Bertrán, popularment conegut com el
“carretilles” (un motiu que li
venia de part de mare). Ell
tenia una botiga de Pesca salada al passatge del Born i,
per un problema de salut, va
haver de deixar aquest treball, circumstància que el va
empènyer a dedicar-se a una

nova feina: buidar pisos i posar a la venda -com a mercat
de segona mà- tota mena de
trastos i mobles vells, alguns
dels quals es podrien considerar veritables peces d’antiquari. Instal·lats en aquest
negoci que, amb el temps, els
va ser molt rendible, la parella
va entregar-hi la major part
de la seva vida, convertint-se
ella en una autèntica secretària de l’empresa familiar.
Lluitadora i summament treballadora sempre va estar al
peu del canó, no sense deixar de sentir-se plenament
compromesa amb la família
i les amistats, alhora que es

Trobada dels joves que es preparen per
la Confirmació

ESGLÉSIA / LA VEU

El passat divendres i dissabte
més de 50 nois i noies que es
prepararen per rebre el sagrament de la confirmació de les
parròquies de Santa Maria, la
Sagrada Família i de nostra Senyora de Fàtima d’Igualada, de
l’escola Pia d’Igualada, Òdena,
de Sant Martí de Tous, Calaf
i Jorba van participar en una
convivència. La trobada començava a 2/4 de 7 de la tarda
a la parròquia de la Sagrada Família on Mn. Xavier ens va donar la benvinguda i ens van repartir unes polseres realitzades

pels infants de catequesi de comunió, després vam anar fins a
davant de la basílica de Santa
Maria on vam fer una dinàmica en la qual vam reflexionar
sobre què vol dir ser i sentir-nos
església, després a l’escola Pia el
P. Andreu Trilla ens va explicar
la història de la mare de Déu de
la Pietat, tot seguit vam enfilar
fins a la parròquia de Fàtima on
vam treballar la confiança, la
pròxima parada va ser l’ermita
de Sant Jaume Sesoliveres on
vam sopar sota un fred intents
i després amb les forces recuperades i amb un pas airós ens
dirigíem cap al nostre destí a

l’Alberg de Jorba, un cop instal·lats i després d’una pregària
conjunta vam anar a descansar.
Al matí després de l’esmorzar
vam anar a fer un petit treball
de reflexió en petits grups i una
posada en comú a l’ermita de la
Sala i la recta final de la jornada
va ser la celebració de l’Eucaristia ben participada i preparada
entre tots a l’església de Jorba
amb el dinar posterior a l’alberg
amb el qual es va posar punt i
final a la jornada.
Una jornada completa que ha
deixat un bon regust de boca
tant als nois que hi ha participat
com els catequistes i mossens.

mantenia íntimament lligada
al seu col·legi, un centre al
qual sempre hi va estar molt
reconeguda. En aquest sentit, inicialment va començar
amb mantenir una relació de
retrobaments amb algunes
amigues íntimes de la adolescència i, més endavant,
entre totes es van fer amb els
millors records del col·legi.
Seguidament, any rere any,
al costat d’aquestes amigues,
mai no va deixar de participar
dels acostumats esmorzars de
germanor de les exalumnes;
fins i tot va ser-hi amb un
semblant ben saludable a la
última trobada d’aquest novembre passat; en la qual un
cop més entre totes vàrem
poder compartir-la i mantenir-hi una viva conversa, fotografies incloses.
La Conxita va tenir un fill que
se li va morir als 56 anys; un
tràngol que li va costar moltíssim de superar, més encara
quan feia poc que havia mort
el seu marit. Aquestes darrers
dècades ha viscut tota sola i,
essent ja gran, va traspassar el
negoci familiar, del carrer de
Florenci Valls, que ha conservat el mateix cognom, avui
“Ollé Serveis”, encara que
es tracti d’uns nous titulars.
Amb una salut immillorable s’ha mantingut coratjosa
i activa fins poques hores
abans de morir; una mort se-

rena que li ha permès d’acomiadar-se de la vida amb la
satisfacció d’haver-la viscut
plenament malgrat les irreparables pèrdues familiars, i
sentint-se prou acompanyada de la seva estimada i única neboda, la Nuria Seuba.
Tot un exemple d’amor,
de valentia i de senzillesa.
Que tinguis un repòs etern,
Conxita!
Carmel.la Planell

SANTORAL
Febrer

9: Sabí; Nicèfor; Miquel Febres; Apol·lònia.
10: Escolà de Lourdes; Desideri; Eloïsa; Benet d’Anià.
11: Mare de Déu de Lourdes; Alexandre; Ansbert.
12: Eulàlia (o Eulària),; Gaudenç o Gaudenci; Damià .
13: Benigne; Gregori II, papa; Maura; Gimer.
14: Ciril; Metodi; Valentí; Antoni (Antoniet)
15: Faustí; Jovita; Geòrgia; Claudi de La Colombière

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

CLÍNICA DENTAL ANOIA

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

Dia 9: BAUSILI

Rbla.
Sant Isidre
Born,
23 11
Igualada
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

Soledat, 119

Dr. Mariano Devoto Nogueira

ORTOPÈDIA
ALMENAR

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

Dia 10: CASAS V
OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

FARMÀCIES
DE TORN

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Per Publicitat:
93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

Dia 12: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

Dia 13: PAGÈS
Pau Muntadas 58

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
93 805 35 72
www.dolorscapellades.com
dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicoterapeuta

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

www.psicologiaytu.com

Dia 11: BAUSILI/PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

ORTOPÈDIA CASES

Dia 14: LA CREU
P. de la Creu 7

Dia 15: MR SINGLA
Pujadas, 47
PATROCINAT PER:

SORTEJOS |
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SORTEIG
railhome.com

SORTEIG
2 ENTRADES

2 Entrades

902 22 09 22

I.H.C.

PLANXISTERIA
GELABERT S.L
C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

www.yelmocines.es

SORTEIG

SORTEIG DE

676 959 431
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.

2

UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE

www.igualadahc.com

93 804 42 57

ENTRADES

info@caminsdevent.com

www.planxisteriagelabert.com

SORTEIG
SORTEIG D’UNA
BICICLETA
www.ingravita.cat

93 131 35 58

93 749 57 79

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

www.musiquesdebutxaca.cat

93 803 07 63

amicsdelamusica@gmail.com

AL TEATRE DE L’AURORA

677 51 96 25
93 805 08 63

93 805 00 75

www.teatreaurora.cat

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

93 804 88 52

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

de
de 88abonaments
abonaments
anuals
anualsper
peralalcicle
cicle
de
de concerts
concerts2018
2018
dels
delsHostalets
Hostalets
de
dePierola
Pierola

DE 2 ENTRADES PER

MÙSIQUES DE BUTXACA

DE 2 ENTRADES

SORTEIG
SORTEIG

1 ENTRADA DOBLE

SORTEIG

www.teatrenu.com

PROPERA TEMPORADA
FEBRER
2018
SORTEIG

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

63

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

www.museudeltraginer.com

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!

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades IHC

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Entrades Cine Ateneu

Escalada

Val de xapa i pintura

Entrades Teatre de l’Aurora

Bicicleta

Entrades Música de Butxaca

Teatre Nu

TOTS ELS SORTEJOS

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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat 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)
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JOSEP M. PLANELLA I GIRALT /
Empresari i president de l’Igualada Club Gimnàstic Aula

“La situació geogràfica
d’Igualada és genial”
Soc nascut a Girona, però visc a Igualada des de fa 16 anys. Tinc 51
anys d’edat. Màster i Postgrau en Protocol i en Organització d’Events,
em dedico a l’àmbit professional de la comunicació i l’organització
de tot tipus d’activitats. També sóc el president de l’Igualada Club
Gimnàstic Aula.
La gimnàstica rítmica està més de moda que mai, sobretot entre les nenes. Per què?
Crec que, en el cas nostre, estem recollint una mica els fruits de
totes les escoles que hi ha hagut a Igualada en molts anys, tant de
gimnàstica com de ballet. La combinació de música amb l’exercici físic, hi ajuda molt, més ara que està de moda. També hi ha el
fruit de l’escola esportiva, intentem motivar les nenes que havien
fet gimnàstica que continuïn actives en la formació. S’ha fet un
salt en els darrers dos anys, estem ja cap a les 125 nenes. Com li
passa a d’altres entitats, també estem justets en quant a instal·lacions, sort que l’Ajuntament ens cedeix a més de Les Comes un
espai alternatiu al CEIP Gabriel Castellà.
En què ajuda la pràctica de la gimnàstica rítmica?
És un esport que vol molta concentració i dedicació. T’has de
preparar molt per després fer una exhibició que no arriba als
dos minuts de durada. Hi ha un període molt ample de la temporada en què s’ha d’estar molt preparat. A nivell psicològic és
molt positiu per als infants, perquè s’han de concentrar molt,
com també la coordinació de moviments i l’equilibri. S’ha d’estar bé físicament per poder fer bé els exercicis. És un esport
molt complet.
No només és un esport individual, també d’equip?
Sí, hi ha les dues vessants. Precisament ara l’equip tècnic del club
té tendència a fer més equip, perquè som molta gent i si tot fos
individual no acabaríem mai. A més, convé difondre la idea del
treball en equip i la convivència amb els companys. Si són grups
de quatre o cinc, i un no funciona, tot surt malament. La compenetració amb els demés és fonamental.

Què hi fa un gironí, afincat a Igualada?
Vaig conèixer Igualada gràcies a Jove Cambra. Vaig ser un dels
refundadors de l’entitat a Girona, i en una trobada vaig conèixer
la que avui és la meva dona. En el moment de plantejar-nos de
fundar una família, per raons de feina m’era més fàcil a mi traslladar-me a Igualada. Avui dia les noves tecnologies et permeten
treballar des de qualsevol lloc. Per la meva feina em bellugo per tot
el país, i estar situat aquí és perfecte, perquè estem ben comunicats
amb tot arreu. En una hora o poc més et plantes en una reunió a
qualsevol lloc del país. La situació geogràfica d’Igualada és genial.
Insisteixes molt en considerar-te un organitzador professional d’esdeveniments.
Sí, perquè la nostra professió està reconeguda, però d’aquella
manera. A l’estranger és habitual el “Manager Events”, que és
una persona que es cuida d’organitzar un esdeveniment i contractar tots aquells serveis necessaris per a que surti el millor
possible. Aquí ja comença a ser habitual contractar-nos per a
organitzar un casament, per exemple, però als Estats Units és
normal fer-ho per a un bateig o un enterrament, fins i tot. Hi
ha gent que ve de la Comunicació, o del Màrqueting, que també
acaba organitzant esdeveniments, que està bé, però nosaltres ho
fem des d’una perspectiva molt més professional.
De quin esdeveniment et consideres més orgullós?
N’hi ha molts, però ja que estem a Igualada no poc deixar de
parlar de la Marató de Donació de Sang, perquè va néixer aquí,
l’any 2001, quan a l’Igualada Esquaix se’ns va ocórrer la idea,

amb en David Jaume, de fer-ne una aprofitant el 15è aniversari
del club. Allí va sortir tot, 12 hores de donació de sang implicant
el màxim de gent. Va ser un èxit, va ser la primera que s’havia fet
així a Europa. N’hem arribat a fer 60 en un any a tot Catalunya.
A Tarragona es van arribar a comptabilitzar 1.650 donants en un
dia, que és un rècord. Les maratons de donació de sang va néixer
a Igualada, i n’estic molt orgullós.
Doncs això es coneix poc... Tenim poca autoestima, els igualadins? Tu que ets “de fora”, com ens veus? Ens mirem massa
el melic?
Sí, sí, em sap greu dir-ho, però sí. S’ha de ser més proactiu i creure
més en Igualada. Els de Girona sempre diem que som d’allà, com fa
broma moltes vegades el President Puigdemont. És així, i els igualadins haurien de fer el mateix. Obrir-se més, i no creure’s a vegades
ser els primers d’alguna cosa, quan a la vora n’hi ha una de millor.
Tampoc cal que donem l’excusa de tenir males comunicacions, perquè no és veritat del tot. Hi ha l’A-2 i l’Eix Diagonal i el Transversal
aquí mateix. Tot és millorable, és clar, però està molt bé.
Tenim prou coses com per fer-nos referents?
I tant que sí, però estaria bé que fos només una la primera.
Totes no poden ser. La moda, els globus, el motor... tot això és
molt positiu, però el millor seria apostar per un tema i anarhi a per totes. Quan ho intentes amb moltes coses passa que
no arribes on voldries i algunes acaben morint-se. Es volen
tocar masses tecles.
Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

“La nicarbazina manté la població de coloms sense sacrificar-los” és el titular de la contraportada del Punt Avui de dissabte passat. Així
s’explicava Josep Costa, el biòleg i director tècnic de l’empresa Zooethics d’Odena. A Igualada ja se’n parlava el 2014. Es deia que les proves
clíniques realitzades a coloms tractats amb aquest fàrmac esterilitzant no han mostrat cap efecte advers ni tampoc modificació anatòmica
o funcional sobre els seus teixits u òrgans. De fet, la nicarbazina és un medicament que s’utilitza per combatre la coccidiosi en les aus, per
tant, té efectes de millora de la seva salut que a més es poden traduir en menys defecacions. Una tècnica ètica per mantenir la població
sense haver de sacrificar-los. Ens consta que en una reunió privada es va parlar, suposem que en broma, de que aniria bé aplicar-ho per
deturar el creixement del nombre d’independentistes. Però aquest sistema tampoc no els funcionarà perquè, per fer efecte en els humans,
haurien de consumir-se 460 quilos per persona i dia. Què tal si pensessin en fer que els catalans no tinguessin tants motius justificats per
queixar-se? Segurament tots aniríem molt millor. I no s’haurien de fer “gracietes”.

12.000 Km
Audi A1 1.4 TFSI Adrenalin 92 kW (125 CV)
PVP: 25.459€ - Oferta: 17.700€

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Sport Edition S-tronic 81 kW (110 CV)

PVP: 26.480€ - Oferta: 15.500€

500 Km
Audi A4 Avant 3.0 TDI S Tronic S line Edition 160kW (218 CV) Audi Q5 2.0 TDI Advanced 110 kW (150 CV)
PVP: 60.862€ - Oferta: 46.000€
PVP: 47.304€ - Oferta: 34.600€

18.500 Km
Audi A3 Sedan 1.6 TDI Sport Edition 81 kW (110 CV)
PVP: 32.080€ - Oferta: 21.900€

50.800 Km
Audi Q5 2.0 TDI Quattro Advance 130 kW (177 CV)
PVP: 44.831€ - Oferta: 30.300€

