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Imatge de la nevada al Passeig Verdaguer d’Igualada.
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Mossos d’Esquadra controlen un dels talls a l’A2, el passat 3 d’octubre a la Conca d’Òdena.

51 anoiencs imputats 
per haver tallat l’autovia A2

  Pàgines 33 a 40

  Pàgines 41 a 48

El 6 i 7 de març han de passar 
pel jutjat pels fets del 3O i 8N

Forta indignació als CDR de l’Anoia, 
que ho consideren un atac als drets

Especials: 
“Dia Internacional 

  de la Dona”
 

“Pa amb Oli i Xocolata”

  Pàgina 32

Mercat 
d’intercanvi 
de llavors a 
Argençola

  Pàgina 7

  Pàgines 8-9

Dimecres de gran 
nevada a l’Anoia
Fins a 12 centímetres de 
gruix, a l’Alta Anoia, es 
van recollir dimecres en 
la nevada més important 
a la comarca des del 2010. 
A tota la comarca va anar 
agafant durant la matina-
da a totes les cotes dels 33 
municipis de l’Anoia, tal i 

com avisaven les predicci-
ons meteorològiques. A la 
tarda de dimecres, la pluja 
va contribuir a desfer gran 
part de la neu i facilitar el 
restabliment del transport 
públic,  el trànsit de mer-
caderies, i la circulació ha-
bitual de vehicles.
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L’EDITORIAL

Justícia i sentit comú
E ls propers dies 6 i 7 de març, la setmana 

vinent, un total de 51 persones han estat 
citades als Jutjats d’Igualada en qualitat 
d’investigades per un presumpte delicte de 

desordre públic en relació a les protestes que van 
produir-se els mesos d’octubre i novembre -a l’Anoia 
i a tot el país- concretament a l’autovia A2. 
La situació ha provo-
cat una forta indignació 
entre els afectats i es-
pecialment en el movi-
ment independentista 
-legítim- de la comarca, 
i també una situació, lò-
gica, d’angoixa en moltes 
famílies. 
En aquests moments, és 
necessari fer una crida al 
sentit comú,  i confiar en 
què es faci justícia en un 
capítol que, podríem dir, s’hagués pogut estalviar. 
Ja en vam fer referència recentment, però cal insis-
tir que no sembla seriós imputar directament a un 
ciutadà en base al recull de matrícules de vehicles 
aparcats a la vora d’on suposadament s’ha comés un 
delicte, o imatges, algunes difoses, publicades pels 
mitjans de comunicació. Sense ni tan sols preguntar 

abans, s’ha obert un expedient de diligències prèvi-
es i s’han considerat “investigades” a 51 persones, 
obligant-les a anar al Jutjat acompanyades d’un ad-
vocat, quan fets exactes o similars van reproduir-se 
en molts més llocs de Catalunya els mateixos dies, o 
en multitud d’ocasions anteriors per altres qüestions 
de protesta. Calia?

Vivim un moment 
complexe, certament 
un punt esgotat per 
un llarg període de 
debat i de mobilit-
zació, però tothom 
coincideix que, en 
moltes qüestions, cal 
girar full i seguir en-
davant per evitar que 
la solució no acabi 
esdevenint un pro-
blema impossible 

de resoldre. Davant d’aquest escenari, situacions 
com les que es viuran la setmana vinent a Igua-
lada no ajuden ni a refer ponts, ni a trobar cap 
solució. És per això que, una vegada més, confiem 
que imperi el sentit comú, i que, com ha succeït 
en fets similars a l’Hospitalet de Llobregat, acabi 
amb un arxivament. 

És necessari fer una crida al 
sentit comú,  i confiar en què es 
faci justícia en un capítol que, 

podríem dir, s’hagués 
pogut estalviar. 

PREMI TASIS TORRENT 1998    /    PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993    /    PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 / PREMI UEA 2017
DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN

EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616
Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat

TEXT LEGAL
Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni transmetre a altres 

mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 2 de març de 2018

Benet Salellas, advocat d’Anna Ga-
briel, exdiputada de la CUP, va de-
clarar “L’Anna no ha fugit. Ha bus-
cat refugi davant d’una persecució 
política. Tant l’Anna com el conjunt 
de l’organització hem obert un nou 
front davant la dictadura en què s’està 
convertint l’estat espanyol” i va con-
tinuar “Volem internacionalitzar la 
situació política que es viu a Catalu-
nya, amb un greu retrocés de drets 
polítics i civils, per provocar l’entrada 
d’actors internacionals i perquè, com 
que entenem que la justícia suïssa es 
pronunciarà sentenciant que els fets 
constitueixen un delicte polític, ens 
sembla important generar un focus 
de pressió a Ginebra com a seu d’or-
ganismes internacionals.”

El Tribunal Constitucional, ha tom-
bat les ‘beques Wert’  que obligaven 
a pagar fins a 6.000 euros per alum-
ne per estudiar en un centre privat 
en castellà,  “perquè no respecta el 
repartiment de competències entre 
l’Estat i la comunitat autònoma.”

Álvaro Pérez, conegut popularment 
com El Bigotes, imputat a la Gürtel, 
va esplaiar-se al Congres dels Dipu-
tats donant detalls de les irregulari-
tats comeses pel PP a l’hora de pa-
gar factures dels actes que feien “per 
tota Espanya” i va deixar anar molts 
noms, que es van afanyar a dir que 
“tot és mentida”. Diu que coneixia 
molt a José Maria Aznar i a Mari-
ano Rajoy, a qui “un dia el vam fer 
entrar a una òptica i li vam comprar 
unes ulleres, perquè les que duia 
eren d’una conxa groguenca.” 

Roger Torrent, president del Par-
lament, va anar convidat al col·legi 
d’advocats i va fer un discurs, on en-
tre altres coses, va dir “a Espanya no 
hi ha drets, no hi ha llibertats i no hi 
ha garanties de l’Estat de Dret ni se-
paració de poders”. I la plana major 
de jutges i fiscals s’aixecà i abandonà 
la sala.

Rafael Català, ministre de justícia, 
present a l’acte va declarar a la sorti-
da “He dit al president que venir a fer 
un discurs polític en un acte professi-
onal em semblava fora de lloc. Li he 
comentat: crec que t’has confós, això 
no és un acte polític, és un acte pro-
fessional.”

Eugenia Gay, degana del col·legi 
d’advocats, li havia dit “President, no 
era la idea... L’hem feta bona!. Gràci-
es” Però molts advocats assistents a 
l’acte van aplaudir.

Gauri Van Gulik, directora d’Amnis-
tia Internacional a Europa, va afegir 
llenya al foc des d’un àmbit diferent: 
“l’empresonament dels Jordis envia 
un missatge esgarrifós.”
 
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, 
davant la visita del rei va dir “Una 
cosa és el respecte institucional i una 
altra l’homenatge. Més en els temps 
que corren” per referir-se al “duríssim 
discurs que va fer el monarca avalant 
la línia repressiva en lloc d’intentar 
apaivagar el conflicte i aportar sereni-
tat, que era el que en principi s’espera-
ria d’un cap d’Estat”.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

Presos polítics 
i llibertat 
d’expressió
Fa uns dies el president del Parlament 
va ser convidat a dir unes paraules en 
un acte de l’Il·lustre Col·legi de l’Advo-
cacia de Barcelona, en la diada del seu 
patró. Una part del discurs de Roger 
Torrent no va acabar d’agradar a tot-
hom. Alguns s’esperaven unes parau-
les amables i sense endinsar-se en els 
problemes de la professió, i es van sor-
prendre en sentir unes quantes veritats 
descarnades, expressades amb molta 
correcció, sobre el defectuós funcio-
nament del sistema judicial espanyol. 
Torrent es va referir també a les contí-
nues interferències, que ja no es dissi-
mulen, entre la política i la justícia. 
Alguns personatges (advocats, jutges i 
fiscals) es van enfadar tant que es van 
aixecar i van marxar ostentosament 
de la sala a mig discurs. Ep!, hi tenien 
tot el dret, el mateix dret que Torrent 
tenia de dir tot allò que molts pensem 
però que es veu que no és políticament 
correcte dir en segons quins llocs i en 
segons quines circumstàncies. Doncs 
mireu, què voleu que us digui, tro-
bo que Torrent va estar molt encertat. 
Tristament, avui en dia a Espanya hi 
ha presos polítics, o ostatges de l’estat, 
si voleu, i es dóna la circumstància que 
alguns dels empresonats són diputats 
electes que el president del Parlament 
té l’obligació de defensar. 
A Espanya cada dia hi ha més gent que 
posa en dubte la separació de poders 
i la independència judicial. Ho diuen 
molts professionals de l’advocacia i en-
titats de reconegut prestigi, tant d’aquí 
com de l’estranger. Espanya no és -en-
cara- una dictadura, però la qualitat de 
la seva democràcia té moltes mancan-
ces. Si seguim pel camí de les interfe-
rències polítiques en el món judicial 
potser aviat ja ni tan sols podrem pu-
blicar i llegir articles com aquest que 
esteu llegint. La llibertat d’expressió és 
un dels pilars de la democràcia i ningú 
no l’ha de qüestionar, ni els polítics, ni 
els jutges i fiscals, ni els policies.
Amb posterioritat a aquests fets, la de-
gana del col·legi, Maria Eugènia Gay, va 
emetre una nota en la qual tractava de 
treure ferro a l’incident de què va ser 
ella també, per cert, protagonista. Si us 
interessa llegir-la, la trobareu a la web 
del col·legi. El fet és que la degana va 
renyar públicament i de manera osten-
tosa, davant de tothom, la segona au-
toritat de Catalunya, perquè no li van 
agradar les seves paraules, com si no 
li reconegués el dret a la llibertat d’ex-
pressió. Però, en la seva nota, la degana 
es va oblidar de demanar disculpes pú-
bliques a Torrent per haver-lo renyat en 
públic; la nota va quedar coixa.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



E l diari diari britànic The Times, 
feia dilluns un editorial on acon-
sellava a Felip VI un canvi de 
política respecte a Catalunya i, li 

aconsellava que fes de mitjancer entre el 
govern de la Generalitat i el de l’Estat. A 
més, i amb bona lògica, demanava l’allibe-
rament urgent dels presos polítics catalans.
L’article, titulat Royalpolitik (Politica reial) 
considera que les institucions espanyoles 
han de permetre el retorn de Carles Puig-
demont i els consellers i s’enceti un dià-
leg amb el govern de l’Estat. En haver-hi 
“una majoria independentista ajustada, és 
millor treballar en l’entesa entre totes les 
institucions. Madrid ha d’aprendre a parlar 
més de pluralisme que de sedició” aconse-
lla The Times.
També mostra la seva preocupació per 
l’estat de la llibertat d’expressió a Espanya 
i avisa de la polseguera que l’existència de 
presos està generant entre les entitats de-
fensores dels drets civils europeus. Per això 
aconsella al monarca castellà que aprofiti la 
seva estada a Barcelona pel Mobile World 
Congress per escoltar als catalans i que en 
lloc d’imposar manu militari la llei espa-
nyola, interactuï per a arribar a una entesa
The Times coincideix amb l’opinió gene-
ralitzada que la Constitució espanyola està 
obsoleta “es va elaborar en un moment que 
calia deixar enrere quatre dècades de dicta-
dura militar i errors autoritaris. Un escena-
ri que –segons el diari- ha quedat enrere”. 
Finalment entra en la sanció a Josep Guar-
diola –actual entrenador del Manchester 
City- pel llaç groc de solidaritat amb els 
presos. “Espanya no guanya en dignitat o 

seguretat amb aquesta absurda sanció. L’es-
tat espanyol té un problema en ell mateix: 
la presència d’autonomies dins d’un Estat 
centralista”. 
En Rajoy no ho ha llegit, ni ho llegirà i 
el Borbó, si ho llegeix no crec que en faci 
cas. I l’única mesura que tal vegada puguin 
prendre, sigui el segrest dels exemplars de 
The Times que la policia espanyola pugui 
trobar.
Això em fa recordar una anècdota -de vera-
citat qüestionable- que va circular per Es-
panya durant la postguerra, allà pel 1946. 
Preocupades les autoritats militars espa-
nyoles per les coses que deia la premsa bri-
tànica aquells dies, els governadors civils 
varen enviar telegrames a tots els alcaldes 
de la seva jurisdicció comminant-los a re-
quisar “el The Times” i a assegurar-se que 

no circulés pels seus respectius municipis.
Cinc dies després de rebre el telegrama 
comminatori, un alcalde d’Andalusia va 
respondre al governador civil: “Tras pro-
ceder a inspeccionar todos los comercios de 
esta villa, notificamos a vuecencia que he-
mos encontrado te verde, te negro y te de 
roca però ningun te Times. Dios guarde a 
usted muchos años” Firmado Celedonio 
Castrillo.
Em temo que Espanya no ha avançat gaire 
des del 1946.  
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#L’enquesta de la setmana

Creus exagerada la prohibició de 
circular camions en previsió de nevades 
abundants?

 Sí 24%  No 76%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

L’article, considera que les institu-
cions espanyoles han de permetre 

el retorn de Carles Puigdemont i els 
consellers i s’enceti un diàleg amb el 

govern de l’Estat

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com



del lector

8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Dijous vinent és el Dia internaiconal de les Dones i des de les regi-
dories d’Igualtat dels municipis de la Conca d’Òdena s’han prepa-
rat un seguit d’activitats de sensibilització obertes a tothom.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Quan el rei Ladislau IV 
de Polònia va dema-
nar a la princesa Isabel 
de Bohèmia si es volia 

casar amb ell la dona va refusar la 
proposta argumentant que: “estava 
enamorada de la filosofia de Des-

cartes”. Era una petició que li arribava en un moment 
molt necessari donada la seva situació d’exiliada po-
lítica i una penosa situació econòmica, impròpia 
d’algú del seu rang nobiliari. El seu pare Frederic V 
havia estat derrotat anys abans a la batalla de la Mun-
tanya Blanca situada a poca distància de Praga i ha-
via perdut el seu regne a Bohèmia en el qual sols va 
exercir breument durant un any com a rei, d’aquí que 
se’l va conèixer com Winterkönig, rei de l’hivern. 
Isabel era una dona brillant, tan entenedora de les 
qüestions metafísiques com dels àrids càlculs ma-
temàtics, una facultat difícil de trobar en qualsevol 
persona segons el mateix René Descartes. El filòsof 
va quedar encisat en la seva primera trobada amb 

Dones i filosofia

BERNAT ROCA, mestre de Filosofia i Història
@crossroads1815

Isabel. Tenien una diferència d’edat de més de vint 
anys i s’ha especulat que la naturalesa de la seva re-
lació anava des de l’amor secret impossible (per con-
dició social i religiosa) a  un amor platònic sublimat 
en una correspondència molt abundant que ha estat 
estudiada. Descartes va viure sempre ocult, envoltat 
de màscares i hem de creure que la veritat sobre la 
seva amistat amb aquell “ésser angelical”, que és com 
definia a la brillant i bella Isabel, sols la sabien ells 
dos i potser algunes poques persones de la seva con-
fiança. Les preguntes i qüestions, algunes d’incòmo-
des i brillantíssimes, plantejades per Isabel respecte 
la interacció entre el cos i l’ànima van portar el filòsof 
a redactar el seu Tractat de les passions i a dedicar-li 
Els principis de la filosofia. 
Al convent de Westfàlia on ella es va retirar, en part 
per la mort del filòsof a Suècia, organitzava salons 
de discussió de filosofia cartesiana. Isabel és el tí-
pic exemple de dona a qui el seu gènere va relegar 
a un paper terciari. Van ser educades per agradar 
en un món d’homes, fer de bones amfitriones i for-

mar part del llampant decorat de l’esplendor dels 
palaus barrocs. Foren moltes les dones amb talent 
que es van perdre durant uns anys on no hi havia 
cap “obscuritat medieval” per justificar tal discri-
minació davant l’evidència que el gènere femení 
era tan preparat per a la filosofia com el masculí. 
Fins i tot podem dir que la seva situació era pitjor 
a nivell científic que a l’edat mitjana on la dona era 
encara custodi de sabers ancestrals. Una anècdota 
que explica molt bé aquesta situació és la discussió 
entre una cortesana de Versalles amb el seu amant 
de torn. Ella li pregunta com és que les dones, tot 
i les seves capacitats, solament aprenen els rudi-
ments bàsics per sortir d’un estat analfabet i po-
der conversar amb els homes sense donar la nota, 
però no se’ls permetia exercir professions per a les 
quals podrien estar preparades, com per exemple 
la Medicina o el Dret. El jove li respon de forma 
poètica una sentència terrible: “si ja regneu sobre 
els nostres cors no voldríeu regnar també sobre les 
nostres ments”.  

Les malalties minoritàries (MM), també ano-
menades rares, són un grup molt nombrós 
de malalties que tenen una baixa prevalença 
en la població general.

Poden afectar en conjunt a un 5-7% de la població 
general: s’estimen uns 30 milions d’afectats a la Unió 
Europea, uns 3 milions a l’Estat espanyol, i entre 
300.000 i 400.000 a Catalunya.
No existeix un definició única de MM. En ocasions 
la definició es basa en el nombre d’afectats (menys 
de 5 per cada 10.000 habitants) o altres que es basen 
en l’existència de tractaments adequats, severitat de 
la malaltia i repercussió en la qualitat de vida del pa-
cient i del familiars.
La major part de les MM són genètiques, i per tant, 
cròniques. L’Organització Europea de Malalties Ra-
res (EURORDIS) estima que aproximadament el 
80% tenen un origen genètic, de manera que moltes 

es presenten inicialment en edat pediàtrica. Els símp-
tomes però, no es presenten en un període concret 
de la vida, poden aparèixer al néixer,  a l’edat adulta o 
en la tercera edat. Altres MM són el resultat d’infec-
cions, intoxicacions,  al·lèrgies, o per causes degene-
ratives o proliferatives. També algunes sorgeixen per 
efectes de l’exposició ambiental durant l’embaràs, o 
després de néixer, freqüentment en combinació amb 
susceptibilitats genètiques.
Les MM són multisistèmiques i cròniques i requerei-
xen d’abordatges multidisciplinaris (sanitaris, socio-
sanitaris, socials, educatius i de reinserció laboral). 
Al ser poc conegudes, es produeix habitualment un 
diagnòstic més tardà. Els tractaments específics, en 
molts cassos són inexistents i d ‘altra banda, hi ha 
manca de coneixements per part del professionals 
sanitaris alentint-se la presa de decisions.
Per què l’últim dia de febrer és el Dia Mundial de les 

Malalties Rares?
El Dia Mundial es va establir l’any 2008, escollint el 
29 de febrer per ser un “dia singular”. D’aquesta for-
ma el darrer dia de febrer es celebra el Dia Mundial 
per crear consciència en la població sobre les malal-
ties minoritàries. Tot i la raresa d’aquestes malalties, 
cada vegada hi ha més sensibilització social i més su-
ports. La investigació és una gran porta a l’esperança 
pels afectats i les seves famílies.
El CAP Vilanova del Camí amb motiu del Dia Mun-
dial de les Malalties Minoritàries o Rares, ha creat 
una Taula informativa a l’entrada del centre amb 
l’objectiu d’augmentar el coneixement en la població 
i intentar donar visibilitat a aquestes malalties que 
pateixen un grup reduït de persones.
Volem agrair a FECAMM (Federació Catalana de 
Malalties Minoritàries) tota la informació que ens 
ha fet arribar per la preparació de la Taula Mundial.

Malalties minoritàries

CAP VILANOVA DEL CAMÍ, Institut Català de la Salut



Què fa la Diputació de 
Barcelona pels municipis?
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L’any passat es van 
tramitar més de 
16.000 sol·licituds de 
més de 350 governs 
locals 

Ajuts per a la rehabilitació d’ha-
bitatges, programes per fomen-
tar la igualtat d’oportunitats 
laborals, suport als projectes cul-
turals i esportius o plans de se-
guretat local. Aquests són només 
quatre exemples dels recursos 
que la Diputació de Barcelona 
posa a disposició dels ajunta-
ments i dels consells comarcals 
per a que puguin garantir la co-
hesió social i l’atenció a les per-
sones de tots els municipis de la 
demarcació. 

Un Catàleg que creix

En total, per aquest 2018, el Ca-
tàleg de Serveis de la Diputació 
de Barcelona aplega 259 recur-
sos, que poden ser tècnics, eco-
nòmics o materials. Amb una 
dotació de 67,6 milions d’euros, 
augmenta el pressupost d’un 
10% respecte l’any passat i d’un 
24% des de l’inici del mandat. 
En connexió amb el Pla d’Actu-
ació de Mandat 2016-2019 de 
la Diputació de Barcelona, el 
Catàleg continua apostant per 
millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans, amb projectes com els 
relacionats amb el control sani-
tari de l’aigua de consum humà, 
la vigilància i control d’establi-
ments alimentaris i, la seguretat 
i salubritat a les platges.
Així mateix, en l’àmbit cultural i 
educatiu, es promou l’exposició 
itinerant “Escoles d’altres mons”, 
la digitalització i difusió dels 
fons locals i patrimonials i, les 

activitats de la Xarxa de Museus 
Locals i les culturals de les festes 
majors de la demarcació. 

Connectem amb les 
oportunitats de futur

El Catàleg de serveis de la Di-
putació de Barcelona ajuda els 
governs locals a dur a terme ac-
tuacions de promoció i senyalit-
zació turística, a més d’accions 
de foment dels mercats muni-
cipals i d’impulsar la integració 
sociolaboral de persones amb 
malalties mentals.
També es promou, un any més, 
el Servei d’Intermediació en 
Deutes de l’Habitatge (SIDH), la 
detecció d’habitatges desocupats 
i, la reforma, condicionament i 
rehabilitació d’habitatges muni-
cipals o cedits.

Aposta de mandat

El Catàleg de serveis que 
promou la Diputació de 
Barcelona forma part del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. També integren el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” les Meses de concertació 
(espais entre els representants 
de la Diputació i dels governs 
locals, en els quals es contrasten 
les necessitats i es preacorden 
les actuacions del mandat i 
els recursos), i els programes 
complementaris.
Aquesta oferta de la Diputació 
també inclou una selecció 
de recursos específics per 
als municipis de fins a 1.000 
habitants, amb la voluntat 
d’assegurar la implantació de 
totes les polítiques i serveis 
en igualtat de condicions al 
conjunt de la demarcació.

Seu central de la Diputació de Barcelona 

El Catàleg de Serveis del 2018 posa a l’abast dels ajuntaments més de 67 
milions d’euros en forma de recursos tècnics i econòmics.



Cada vegada que sento 
parlar el rei, em torno 
més republicà. Mai he 
entès que una persona 

pugui ser cap d’estat d’un país no 
pas per les seves capacitats de 
govern sinó simplement pel fet 

d’haver sortit del ventre d’una mare tocada per la 
reialesa. Confesso que a la mort del dictador, la fi-
gura del rei em va semblar que podia portar nous 
aires a la nostra nació oprimida i perseguida.  Ens 
el presentaven com una persona jove, amb idees 
democràtiques i “campechano”. La seva primera 
visita com a rei va ser a Barcelona on –oh, mira-
cle- va adreçar-se en català  a unes autoritats que 
havien renegat de la seva llengua i usaven només la 
del Imperio. A més, la casa reial, deien, era la més 
austera d’Europa: pobra comparada amb les grans 
fortunes de les monarquies europees. Hi havia, 
doncs, un cert motiu per a l’esperança.
Però les coses aviat es varen tòrcer. No va quedar 
clar –i no ho és encara avui- el seu paper en l’in-
tent de cop d’estat del 23 de febrer de 1981. Després, 
predominaren els rumors sobre infidelitats conju-
gals, viatges constants i participació en negocis poc 
clars sobre venda d’armes. Avui ningú sap exac-
tament fins on s’enfila la seva fortuna, però males 
llengües asseguren que és una de les més notables 
d’Europa. El descrèdit va ser total amb motiu de 
l’accident que va tenir el 2012, en el moment més 
dur de la crisi econòmica, durant una cacera d’ele-
fants a Botswana on va anar amb la seva amant la 
princesa Corinne Wittgenstein.
La seva dimissió i la pujada al tron de Felip VI no va 
suscitar gaires entusiasmes, especialment a Catalu-
nya, que sempre s’ha mostrat més republicana que 
monàrquica. Però tampoc no podem dir que hagi 
fet gaires mèrits per guanyar-se la simpatia dels ca-
talans. Al contrari: al llarg del seu curt regnat han 
proliferat les condemnes per la crema de retrats del 
rei o la de Santiago Espot, líder de Catalunya Ac-
ció, que va fer una crida a xiular l’himne espanyol i 
de retruc al monarca al final de la Copa del Rei de 
2015. La broma li ha comportat una multa de 7.200 
€, perquè, segons el jutge, “no está amparado por el 
derecho a la libertad de expresión...”. Fa pocs dies el 
raper mallorquí Valtonyc ha estat condemnat a tres 
anys i mig de presó i 3.200 € de multa pel mateix 
motiu. I és que els reis són intocables i estan pel da-
munt de la llei. Ningú els pot jutjar. Per això algú ho 
ha aprofitat per fer-s’hi l’escudella. Curiosament, 
tot i haver estat condemnat, viu tranquil·lament a 
Suïssa, que és on deu tenir els diners robats.
La indignació més gran, però, és per la presa de 
posició del rei justificant la brutal actuació polici-
al a Catalunya l’1 d’octubre. Semblava un discurs 
redactat pel PP, pel seu to amenaçador i no haver 
tingut ni una paraula per als més de mil ferits que 
hi va haver com a conseqüència de les càrregues. 
Aquell dia Felip VI va perdre Catalunya definiti-
vament.
En aquestes circumstàncies, és normal que ni el 
president del Parlament ni l’alcaldessa de Barcelo-
na hagin assistit al “besamans” de recepció i s’ha-
gin manifestat públicament contra el paper d’un 
monarca que en comptes de posar pau, ha tirat 
més llenya al foc. Potser per això alguns tornen  a 
entonar aquella lletra de Mesclat: “Si el rei vol co-
rona/ corona li darem/. Que vingui a Barcelona/ 
que el coll li tallarem”. És clar que aquesta es can-
tava durant la Segona República i anava dedicada 
a Alfons XIII... 

GALO BALL RATÉSJOSEP M. CARRERAS

Si el rei vol corona... És Catalunya ingovernable?

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Estem en un moment molt 
delicat de la nostra histò-
ria com a poble. La forma 
més senzilla de jutjar la 

situació política actual és crear un 
relat de bons i dolents: els catalans 
que són independentistes, d’ori-

gen o sobrevinguts, són el poble bo, i tota la resta 
està composta d’una munió de gent ignorant o de 
mala fe, qualificada fins i tot de mals catalans, no 
estalviant de vegades adjectius pitjors.  Aquests úl-
tims cinc anys hem assistit a un terratrèmol social i 
polític de proporcions ci-
clòpies. Ha  desaparegut 
un partit, UDC, un altre 
ha estat abduït, parlo de 
Convergència pel Pdecat 
i després per Junts per 
Catalunya. Un partit de la 
solera del PSC, responsa-
ble d’uns canvis transcen-
dentals en les ciutats on 
ha governat, gairebé ha 
desaparegut. Tot ha que-
dat engolit pel denomi-
nat procés, hem dilapidat 
una energia i uns mitjans 
desaforats per poder arri-
bar a aquesta Ítaca som-
niada per alguns catalans. 
Tot ha quedat sotmès a 
l’objectiu d’aconseguir 
la independència, sense 
avaluar-ne els costos o els riscos que cada vegada 
hem vist que són més perillosos; només cal veure el 
canguelis que tenen els anglesos que no saben com 
entomar el denominat “Brexit”. On hem arribat? 
Per veure una resposta valenta i honesta i que fa 
posar la pell de gallina, només cal llegir a la Van-
guardia de dilluns dia 29 de gener, l’article signat 
pel col·lectiu Treva i Pau, diu el següent: L’actual 
relat hegemònic ha portat a la substitució parcial 
del catalanisme pel nacionalisme, de la senyera per 
l’estelada, fins al punt de generar una fractura que 

ha portat a molts catalans –d’origen i d’adscripció 
– a sentir-se forasters a la seva pròpia casa. La dinà-
mica d’aquests anys ha modificat la naturalesa del 
control social: s’ha debilitat el control positiu que 
exclou la xenofòbia, la intolerància, l’estigmatitza-
ció, la falta de respecte al discrepant...  Hi ha hagut 
una autèntica campanya de demonitzar Espanya 
com a causa de mals propis per justificar aquesta 
fugida cap endavant, sense tenir ni tan sols el pa-
racaigudes obert, com s’ha pogut demostrar en els 
fets. Ens hem presentat com a poble modèlic d’en-
teniment i civisme i hem oblidat que la vertadera 

història del Principat està 
plena de guerres fratrici-
des, només cal repassar 
les 4 guerres civils rea-
listes i carlines del segle 
XIX transcorregudes en 
80 anys. Els catalans ens 
hem de refer, cosint de 
nou la societat i evitar 
que una part d’aquesta 
es vulgui imposar a l’al-
tra; si ho fem així, hi ha 
esperança; sinó, continu-
arem essent un país de 
facto o almenys moral-
ment ingovernable; o dit 
d’una altra manera: viu-
re a Catalunya ha de ser 
còmode pels que pensen 
d’una manera o d’una 
altra, sense sentir-se as-

senyalat, vituperat o menystingut, en cas contrari 
tindrem una societat inestable i enfrontada. Els ca-
talans ens hem de posar al cap que una Espanya en-
sorrada i dèbil no ens interessa, tenim massa fron-
tera comuna i massa llaços de relació de tot tipus 
amb aquest país, que és la última frontera davant 
el Magreb inestable i un continent africà en plena 
explosió social, humana i política. Europa ho sap i 
tremola davant un ensorrament dels peus europeus 
que és Espanya. Per això la UE ha fet orelles sordes 
a les peticions secessionistes de Catalunya. 
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Forta indignació en 
els CDR de l’Anoia 
per aquest procés 

judicial, que ha obligat 
a les 51 persones, la 

majoria citades per les 
matrícules de cotxes 
aparcats vora l’A2, a 

contractar un advocat 
per anar a declarar

Els CDR de l’Anoia han elaborat un video per a denunciar la situació 
i, qui vulgui, poder ajudar econòmicament.

51 anoiencs, citats als jutjats la setmana que ve com a imputats 
per “desordre públic” en les manifestacions a l’A2
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

F orta indignació i es-
perança que, al final, 
tot acabi en un no-res. 

Així es podria definir la situa-
ció que viuen 51 persones i les 
seves famílies de la comarca 
davant la citació, pels propers 
dies 6 i 7 de març, als jutjats 
d’Igualada en qualitat d’impu-
tades per un presumpte delic-
te de “desordre públic” per su-
posadament haver participat 
en talls de l’autovia A2 durant 
les jornades de protesta con-
vocades els dies 3 d’octubre i 
8 de novembre, en relació als 
fets succeïts arran del procés 
d’independència.
Dimarts vinent, entre les 9 i les 
12, estan convocats almenys la 
meitat dels imputats -la resta 
el dimecres- davant el jutge 
de primera instància i instruc-
ció número 1 d’Igualada, que 
ha iniciat el procediment de 
diligències. La majoria dels 
encausats estan defensats pel 
Grup d’Advocats en Defensa 
dels Drets i Llibertats d’Igua-
lada, que s’han posat a dispo-
sició dels afectats. 
El CDR d’Igualada, la Conca 
d’Òdena i el Bruc ja fa dies que 
van expressar a través d’un 
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comunicat la seva “oposició 
més contundent” a l’inici de 
les diligències. Per mostrar el 
suport als investigats, el CDR 
ha impulsat mocions als Ajun-
taments de la comarca perquè 
“les institucions manifestin la 
seva oposició pública a l’ini-
ci de les diligències prèvies” 
i “mostrin la solidaritat pú-
blicament” amb les 51 perso-
nes. El primer Ajuntament on 
es va presentar la moció és el 
d’Igualada i el ple va aprovar 
el text amb el suport d’ERC, 
CiU, la CUP i Decidim. Els 
Socialistes d’Igualada es van 
abstenir i el PP hi va votar en 
contra. Des de llavors, molts 
ajuntaments -i el Consell Co-
marcal- s’han posicionat a fa-
vor dels afectats.

El CDR d’Igualada, la Conca 
d’Òdena i el Bruc ha denunci-
at que la investigació “es basa 
en un informe dels Mossos 
que, al seu torn, es nodreix 
dels atestats policials del ma-
teix cos en referència als fets 
ocorreguts durant la jornada 
de vaga general del 8 de no-
vembre”.
En aquest sentit, el CDR asse-
gura que les persones investi-
gades ho són per “ser titulars 
de vehicles la matrícula dels 
quals els Mossos van incorpo-
rar als seus informes”. A més, 
denuncien que tres de les per-
sones que han rebut la citació 
per anar als jutjats “van ser su-
posadament identificades vi-
sualment pels agents que sig-
nen l’informe”. El CDR alerta 
del “risc” que els Mossos “atri-
bueixin a una sola persona la 
qualitat de ‘participant actiu’ 
en una mobilització d’entre 
200 i 300 persones” i denun-
cien que els Mossos han argu-
mentat que el motiu per in-
cloure’ls a l’informe és que “es 
tracta de persones conegudes 
per participar en diverses con-
centracions i manifestacions”.
Per tot plegat, el CDR ma-
nifesta la seva “oposició més 

contundent” a l’inici de les 
diligències prèvies d’aquest 
procediment i es reafirma en 
els diferents actes de protesta 
i mobilització que va haver-hi 
arreu del país durant les jor-
nades de vaga general. L’agru-
pació assegura que la del 8 de 
novembre va ser “una jornada 
de mobilització general ar-
reu del país en defensa de la 
dignitat i de la democràcia” i 
considera que va ser un “crit 
unànime del nostre poble en 
demanda de llibertat i d’una 
República que ens alliberi 
d’un estat demofòbic i lliberti-
cida com ho és l’espanyol”.

Vídeo a Youtube
Amb el joc de paraules ‘Cin-
quanta-u (t)u’, s’ha llançat a les 
xarxes un vídeo que anima a 
col·laborar a la caixa de resis-
tència per contribuir als costos 
processals de les 51 persones 
que estan cridades a declarar. 
El vídeo el protagonitzen una 
jove -l’activista cultural Núria 
Planell- que cerca la persona 
que apareix a una foto -l’ac-
tor Joan Valentí- per diversos 
punts d’Igualada. Amb un pa-
raigües (un símbol per prote-
gir-se de l’ofensiva judicial) la 

Els 51 encausats van rebre a 
casa una carta com aquesta.

noia ressegueix diversos punts 
de la ciutat -Fàtima, el Passeig 
Verdaguer- i va trobant a al-
tres persones que també estan 
en recerca.
Per recolzar aquests 51 ciuta-
dans, s’ha obert una caixa de 
resistència que permeti fer 
front a les possibles sancions 
econòmiques que se’n deri-
vin. La caixa de resistència és 
el número de compte ES62-
3025-0014-0314-0001-8603. 
A més, per als propers dies 6 
i 7 de març s’ha convocat una 
concentració de suport als in-
vestigats entre les 9 del matí i 
les 2 del migdia. 

*Les condicions de la promoció es poden consultar a www.endesaclientes.com/oferta-gas.pdf 

Tenir també el gas amb Endesa és una bona idea

Contracta abans del 14 d’abril a:

PARERA IGUALADA
C. Sant Jordi, 15 
08700 Igualada 

Si ja ets client de llum, contracta 
també el gas i emporta’t fins a

50€ de descompte  a la 
teva factura de gas*

PRENSA 250x90,25 perera igualada.indd   1 22/2/18   11:36
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L’Anoia va viure dimecres una intensa nevada
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Anoia va viure dime-
cres una intensa neva-
da, si bé la pluja poste-

rior va esborrar-la ràpidament 
a la majoria de municipis. 
Afortunadament, la situació 
excepcional no va comportar 
cap problema destacable, en 
gran part gràcies a les mesures 
que es van accionar per part 
de les institucions.
Així, el Servei Català de Tràn-
sit va prohibir circular als ca-
mions, la qual cosa va perme-
tre imatges gens habituals a la 
Panadella i al Bruc, amb més 
d’un centenar de tràilers apar-
cats gairebé 24 hores. També 
es van suspendre les classes a 
la majoria d’escoles, i als mu-
nicipis més importants de la 
comarca es va activar l’Alerta 
del Pla Municipal per Risc de 
Nevades.
L’aparició de la nevada a la 
matinada de dimarts a dime-
cres va afavorir que agafés a 

les carreteres, motiu pel qual 
es va tallar la circulació a la 
via de pujada a la Tossa, i era 
obligatori l’ús de cadenes a a la 
C-37 entre Manresa i Igualada 
i a la BV-1081 entre Maians i 
Castellfollit del Boix. La situa-
ció es va complicar a primera 
hora del matí als FGC, per un 
problema tècnic a l’estació de 
Capellades, que va obligar a 
canviar de tren a la de la Po-
bla de Claramunt, amb uni-
tats dièsel. El transport públic 
d’Alsina Graells i Monbus no 
va funcionar en tot el dia, com 
tampoc el transport escolar.
L’Alta Anoia -i La Llacuna- va 
ser on es van veure els grui-
xos més importants, que van 
arribar als 10-12 centímetres. 
En algunes zones d’Igualada el 
gruix va ser de 5-6 cms.  

La Rambla d’Igualada. Foto: Ton Casellas.

Zona de camions del Bruc, a l’A2.

Pujalt. Foto: Angelina Salut.

Calaf.

Els Hostalets de Pierola.Passeig Verdaguer d’Igualada.



Jorba.
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Piera. Santa Margarida de Montbui. Foto: Pere Peñas.

Montmaneu.La Pobla de Claramunt. Foto: Bernat Ramoneda.

Vallbona d’Anoia. Foto: Pere Masagué.
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Dimecres i dijous es 
farà la fira a l’antic 
Escorxador, que ha 

guanyat un nou espai, i 
coincidirà amb el cer-
tamen Ecoenergètica, 

centrada en 
l’economia circular

Maq&Paper estrenarà un nou espai d’ampliació de l’antic Escorxador.

Maq&Paper es convertirà la setmana vinent a Igualada 
en el referent del sector paperer d’Espanya
REDACCIÓ / LA VEU 

T orna la fira bianual 
Maq&Paper, que con-
vertirà Igualada per 

uns dies en el referent de la 
indústria paperera d’Espa-
nya. El certamen, que sem-
pre és motiu de trobada en-
tre els empresaris del sector 
i els seus proveïdors, es farà 
a l’antic Escorxador, que ha 
estat convenientment ampliat 
aprofitant una de les ales que 
estava, fins ara, destinada a 
magatzem de la brigada mu-
nicipal d’obres. L’espai és de 
500 metres quadrats.
Maqpaper tindrà lloc els dies 
7 i 8 de març, amb la presèn-
cia d’una cinquantena d’ex-
positors i aprofitant el bon 
moment que viu el sector de 
la fabricació de paper que, a 
l’Anoia, té en Carme, Capella-
des i la Pobla de Claramunt el 
seu centre neuràlgic. El 2016, 
el sector va créixer un 85% 
en inversions, i, tot i que les 
dades encara no estan tanca-
des, sembla que el creixement 

durant l’any 2017 ha estat de 
prop del 8%.
El director general de l’As-
sociació Espanyola de Fabri-
cants de Pasta, Paper i Cartró, 
Carlos Reinoso, “estimo que 
Maqpaper recollirà els fruits 
de l’important cicle inversor 
del sector” i destaca que la 
fira “sempre ha mantingut un 
alt nivell de participació de 
proveïdors del sector, fins hi 
tot els anys més difícils eco-
nòmicament parlant”. Reino-
so també destacat “l’aposta 
decidida de Fira Igualada 
per aquesta fira” i augura que 
“enguany recolliran el rèdit 
d’aquesta aposta”.

El sector paperer espanyol 
està en plena recuperació 
econòmica i ha orientat la 
seva producció a productes 
de més valor afegit i a l’ex-
portació com a palanca per 
sortir de la crisi. 
En total, a Espanya hi ha 71 
fàbriques papereres, que van 
produir l’any passat 6.218.600 
de tones de paper, el que su-
posa un increment del 0,4% 
en consonància amb la desac-
celeració general de consum 
de paper que se situa al 0,6%. 

Pel que fa a la cel·lulosa, els 
10 fabricants espanyols van 
produir 1.676.500 de tones 
al 2016, un 2,2% més que a 
l’exercici anterior. El sector 
exporta un 55% de la cel·lulo-
sa, un 46% del paper i el 57% 

de la seva facturació ve del 
comerç exterior.
Al mateix temps que Ma-
q&Paper, també tindrà lloc 
la fira-congrés Ecoenergèti-
ca, molt centrada en la sos-
tenibilitat i eficiència ener-
gètica, conceptes molt lligats 
a les necessitats de la indús-
tria del paper. Paral.lelament 
es faran unes jornades que 
s’organitzen conjuntament 
amb la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA), al voltant de 
les Estratègies per una ener-
gia eficient i El paper clau 
de la circularitat. Hi haurà 
quatre taules rodones amb 
els principals experts en la 
matèria obertes als profes-
sionals de Maqpaper, però 
també obertes a d’altres sec-
tors econòmics.  

REDACCIÓ / LA VEU 

A lcaldes i regidors del 
PDeCAT dels munici-
pis del Penedès s’han 

reunit recentment per reclamar 
el Delegat del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya al terri-
tori. Les autoritats han elaborat 
un manifest on es demana al 
futur Govern de la Generali-
tat de Catalunya que tingui en 
compte el Penedès, i el fet que 
ja és una Vegueria de Catalu-
nya com la resta. Precisament 
per això es reclama la figura del 
Delegat del Govern de la Gene-
ralitat que l’aplicació de l’article 
155 va suprimir a la resta de 
Vegueries i que el nou Govern 
haurà de restituir, tenint en 
compte el Penedès.
L’alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, Neus Lloveras, ha de-
manat al  nou Govern que tin-
gui en compte que nomenar un 
Delegat del Govern significa 
apropar la política al territori 

El PDeCAT  reclama 
el Delegat del Govern de 
la Vegueria Penedès

i als seus habitants, i un terri-
tori com el Penedès té moltes 
necessitats que cal que siguin 
resoltes per part de la Genera-
litat, i un Delegat ajudaria molt 
a solucionar-les.
L’alcalde de Vilafranca del Pe-
nedès, en Pere Regull, ha posat 
en valor la complementarietat 
de les comarques penedesen-
ques, i que entendre aquesta 
complementarietat i la pròpia 
diversitat ajuda a enriquir la 
realitat penedesenca i a pro-
jectar-se cap als reptes de futur 
amb més força.
L’alcalde d’Igualada, en Marc 
Castells, ha defensat el model 
de la cocapitalitat i la possibi-
litat i la necessitat de pensar 
el territori en clau moderna, 
distribuint les delegacions 
dels serveis territorials entre 
les quatre capitals i apostar al 
mateix temps per la tecnologia 
alhora de gestionar el territori 
penedesenc, sent dignes dels 
reptes del segle XXI. 

Botiga
al carrer
Dissabte 3 de març
Passeig Jacint Verdaguer
I davant dels comerços 
al centre d'Igualada

Amb el suport de:Organitza:

Gaudeix d’un dia carregat d’activitats i moltes gangues. 
Descobreix els carrers del centre de la ciutat amb aquesta 
simpàtica iniciativa comercial. Passeja't per Igualada!

Ens trobaràs al
passeig Verdaguer!



Hyundai tindrà 1.200 
metres destinats a 

l’exposició de vehicles 
en venda, quelcom gens 

habitual a Igualada

El concessionari d’Igualada i comarca de la prestigiosa marca 
Hyundai es trasllada a l’Avinguda Barcelona, 121

El concessionari a Igualada i 
l’Anoia de la prestigiosa marca 
Hyundai canvia de lloc. Des 
d’ara us atendran a les noves 
instal·lacions de l’Avinguda 
Barcelona 121 d’Igualada. El 
canvi representa un gran pas 
endavant, aprofitant el bon 
moment de Hyundai en el 
mercat, i la bona sortida que 
tenen els seus vehicles. 
El director general d’Anoia 
Motor, l’igualadí Josep Basols, 
explica que “una de les princi-
pals raons del trasllat és el crei-
xement exponencial molt rà-
pid que està fent la marca, que 
ja és i continuarà essent una de 
les primeres a nivell mundial”. 
De fet, Hyundai ja disposa 
de vehicles adaptats als nous 
temps -que es poden veure a 
l’àmplia exposició del nou con-
cessionari- com poden ser un 
cotxe elèctric 100%, híbrids... 
“Fa deu anys era una marca 
petita, però ja demostrava una 
molt bona qualitat, i avui fa-
brica vehicles de primer nivell, 
a un preu molt assequible”, ex-
plica Basols. “Seguint l’aposta 
que vam iniciar el 2013, quan 
ja vam veure que Hyundai era 
una marca de futur que ens 
interessava moltíssim, hem 
pensat que seria molt millor 
disposar de noves instal·laci-
ons, just al costat d’on avui hi 
ha la Seat”. 
En total, el nou concessionari 
disposa de 1.200 metres qua-
drats de superfície destinats ín-
tegrament a l’exposició i venda 
de vehicles Hyundai. El servei 
de postvenda i de taller es com-
partirà amb el que ja existeix a 
les instal·lacions del concessio-
nari de Seat. Basols destaca el 
fet que “hi hagi tanta superfície 
d’exposició destinada a la ven-
da, perquè no és gens habitual 
veure això a Igualada. És el re-
flex de la nostra aposta com a 
grup empresarial per a aques-
ta marca, que és molt gran. 
En molt poc temps estarà en-
tre les tres primeres del món”. 
Hyundai, d’origen coreà,  ja té 
el 70% de la seva producció a 
Europa, amb tots els serveis 
d’investigació i desenvolupa-
ment, a més del disseny de 
carrosseries i mecànica, realit-
zats a Alemanya. 
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Un centenar de comerços participaran 
demà a la Botiga al Carrer
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, torna 
la Botiga al Carrer, 
al passeig Verdaguer, 

en la seva 43a edició.  Les bo-
tigues igualadines, coincidint 
amb el final del període de 
rebaixes d’hivern, oferiran els 
productes de la temporada vi-
gent amb uns preus realment 
atractius, sota organització 
d’Igualada Comerç.

Novetats
Les botigues es centraran al 
Passeig Verdaguer, des de 
l’Estació Vella i fins el c/Sant 
Josep. L’entitat calcula que hi 
participaran prop de 100 co-
merços en una zona comercial 
plena d’activitats i animaci-
ons, facilitant d’aquesta mane-
ra a milers de visitants d’arreu 
una agradable visita i compres 
tranquil·les. 
Des de l’organització expli-
quen que “hi haurà més ambi-
ent, amb música tot el dia, més 
comoditat, amb el servei d’em-
provadors amb miralls, més 

oferta gastronòmica, amb fo-
odtrucks i terrassetes de men-
jar/beure, i també amb més 
animacions, amb tres espais 
pels infants (i no tan joves)”.
Els visitants tindran l’opor-
tunitat de portar els més pe-
tits als espais Anima’ns Grup, 
on podran jugar tot el dia els 
jocs de taula i sentir-se com el 
Fernando Alonso, portant els 
karts en un circuit creat per 
ells. També, en col·laboració 
amb Globus Irisat, hi haurà 
espais adequats i segurs amb 
materials lúdics i joguines i 
companyia amb qui els teus 

petits podran compartir el joc 
i la diversió, mentre que els 
visitants, entre botiga i botiga 
puguin anar de compres. Allí 
hi trobaran de tot, manuali-
tats, entacares, jocs, joguines i 
moltes sorpreses.
També hi haurà la possibilitat 
de descobrir el cel dins d’un 
planetari, acompanyat amb 
una explicació entenedora i 
planera per a un públic fa-
miliar.  Per poder entrar en 
aquestes tres activitats infan-
tils, caldrà portar els vals que 
es repartiran en els estands al 
Passeig Verdaguer.

REDACCIÓ / LA VEU 

D urant el present curs, 
diferents escoles 
igualadines tornen a 

participar en el projecte 
Cultura Emprenedora a l’Es-
cola, impulsat per la Diputa-
ció de Barcelona, que té com 
a  objectiu promoure i fomen-
tar la cultura emprenedora en 
el cicle superior de l’educació 
primària, per desenvolupar 
valors, hàbits i capacitats claus 
vinculats a l’emprenedoria. 
Enguany el programa es de-
senvolupa concretament a les 
escoles dels Maristes, Escolà-
pies, Acadèmia Igualada, Emi-
li Vallès, Col·legi Monalco, 
Mare del Diví Pastor i Escola 
Pia, comptant amb la partici-
pació de prop de 260 alumnes 
de 5è de primària. 
En global, un total de 7.500 
alumnes de 191 centres edu-
catius de 84 municipis de 
la demarcació de Barcelona 
participen durant aquest curs 
2017-2018 en el projecte, grà-
cies al qual es preveu la crea-
ció d’un total de 340 coopera-
tives escolars. 
Fa uns dies, els equips directius 
de les cooperatives Dreams 
Maristes i Maristes Crafts dels 
Maristes, Emprelàpies i Ecos-
hop de les Escolàpies, Cop 
Clans i Bob Shop de l’Acadè-
mia Igualada, E-mil-idees de 
l’Emili Vallès, Monpins i Coo-
peravets del Col·legi Monalco 
i Hey Arts del Col·legi Mare 

Visita Igualada una delegació de 
l’Ajuntament de Tetuan (Marroc)
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dimarts dia 27 
de Febrer una Delega-
ció de la “Commune 

de Tetuan” presidida pel seu 
alcalde Mohamed Idaomar ha 
visitat Igualada, convidats per 
l’alcalde Marc Castells. 
El passat mes d’octubre de 
2017 la ciutat de Tetuan va ser 
nominada per la UNESCO, 
Ciutat Creativa a Artesania i 
Arts Populars.
L’Associació UNESCO d’Igua-
lada va animar a aquesta po-
blació marroquina a treballar 
la Candidatura, aconsellant a 
l’equip de funcionaris munici-
pals en l’elaboració del dossier 
i acompanyant-los en tot el 
seu procés.
Tetuan, amb aproximadament 
400,000 habitants, és el segon 
centre econòmic i demogràfic 
de la regió de Tànger-Tetu-
an-Alhucemas.
Idaomar, que va assistir al 
Saló de Sessions de l’Ajunta-
ment d’Igualada acompanyat 
de dos membres del consell 
comunal de la ciutat, va es-
criure en llengua àrab, una 
dedicatòria al Llibre d’Honor 

de la Ciutat.
L’Ajuntament de Tetuan i l’As-
sociació UNESCO d’Igualada, 
van signar un Memoràndum 
de col·laboració, inicialment 
de cinc anys, en què l’entitat 
igualadina participarà con-
juntament amb els responsa-
bles municipals de la ciutat 
marroquina en el desenvolu-
pament i aplicació d’un am-
biciós pla que el consistori ha 
desenvolupat per dinamitzar, 
modernitzar i posar en valor 
el seu ric patrimoni artesà.
Miquel Segura i Pere Car-
les, de l’Associació UNESCO 
d’Igualada van acompanyar 
la Delegació de Tetuan en 
aquesta visita oficial. Dilluns 

van fer una trobada a l’Insti-
tut de Cultura de Barcelona, 
i, ja a Igualada, van visitar 
l’Escola Universitària i l’Esco-
la Gaspar Camps, en què van 
poder comprovar el seu bon 
funcionament i van destacar 
especialment el seu potencial 
innovador. D’aquesta primera 
trobada sorgirà un conveni de 
col·laboració entre ambdues 
entitats per promoure inter-
canvis entre activitats i for-
madors i alumnes igualadins 
i tetuanís. També van visitar 
l’Estació Depuradora del Gre-
mi de Blanquers i una adobe-
ria de sistema vegetal, on van 
rebre tota mena d’explicacions 
sobre temes del seu interès.

Alumnes de 7 escoles 
creen 10 cooperatives per 
fomentar l’emprenedoria

del Diví Pastor, van visitar les 
instal·lacions d’IG-Nova Tec-
noespai. Durant la visita, van 
reunir-se amb la responsable 
de l’Oficina d’Atenció Em-
presarial, amb qui van inter-
canviar impressions sobre el 
procés que havien seguit fins 
al moment per a la constitució 
de la cooperativa, l’elecció de 
l’equip directiu i el nom, així 
com el producte que elabora-
ran. També van presentar els 
estatuts i l’acta de constitució i 
van fer efectiva l’alta al registre 
de cooperatives. 
Igualment, els membres de la 
cooperativa varen fer una vi-
sita al tècnic municipal d’as-
sessorament empresarial, amb 
qui van comentar diferents as-
pectes sobre l’elecció del pro-
ducte, la viabilitat, la venda o 
l’estudi de mercat. 
Ara, la majoria de coopera-
tives es troben en ple procés 
d’elecció i elaboració dels pro-
ductes, la venda dels quals es 
realitzarà durant el mes de 
maig en un mercat al centre 
de la ciutat. 
Aquest és el setè any de desen-
volupament del projecte a 
la ciutat, en el marc del qual 
s’han registrat més de 50 co-
operatives escolars. El pro-
grama Cultura Emprenedora 
a l’Escola està impulsat per 
la Diputació de Barcelona i 
coordinat, a nivell local, pels 
departaments d’Ensenyament 
i de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada. 

 

 



La UEA reuneix responsables de Recursos Humans 
d’empreses per conèixer les seves necessitats
REDACCIÓ / LA VEU 

U na desena de respon-
sables de recursos 
humans de diferents 

empreses de la comarca 
van assistir al Fòrum Em-
presarial de Recursos Humans 
que la UEA va organitzar, en 
línia amb la seva estratègia de 
treballar per sectors i amb la 
finalitat de conèixer de prime-
ra mà les inquietuds, necessi-
tats i demandes, tot establint 
vincles de col·laboració entre 
els assistents. 
La necessitat de trobar per-
sonal qualificat, la formació, i 
les males comunicacions van 
marcar els temes de debat de 
la trobada. Per unanimitat, els 
assistents van afirmar que una 
de les principals preocupaci-
ons que tenen és la dificultat 
per cobrir els llocs de treball, 
des d’enginyers fins a fresadors 
o xofers, passant per personal 
que domini els idiomes, entre 
altres perfils professionals. As-
seguren que hi ha una fuita de 
talent i falta d’actitud. 
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El 8 de març, xerrada 
de la delegació a l’Anoia 
de la Associació 
Contra el Càncer

La Unitat de l’Anoia de l’AE-
CC-Catalunya Contra el Càn-
cer organitza el 8 de març, la 
taula rodona “Viure amb Càn-
cer”, amb els ponents Dr. Josep 
M. Abad - Cirurgia de l’Hospi-
tal d’Igualada; Daniel Diaz de 
Frutos - Psicooncòleg AECC; i 
María Hortènsia Álvarez,  tes-
timoni. Serà a les 18.30 hores a 
l’Adoberia Bella (Rec, 15). 

La Lenta presenta 
un nova cervesa 
igualadina al mercat, 
la Bandar-Log
La cervesera igualadina La Len-
ta presentarà demà dissabte 
oficialment un nou producte, 
la cervesa artesana Bandar-Log. 
Durant tot el dia seran presents 
a la Botiga al Carrer, i, a les 21 
hores, a les Cotxeres dels Moi-
xiganguers, es farà la presen-
tació de la cervesa i del vídeo 
promocional “Monotonia”. A 
les 21.30 hores tindrà lloc un 
concert de Lis&The Cavemen i 
a les 23.30 hores, del Dj Froslee. 

Els responsables de recursos 
humans de les empreses tam-
bé van posar sobre la taula el 
tema de la formació, i és que 
sovint es troben amb joves que 
“desconeixen la maquinària a 
manipular per que els centres 
de formació no estan adaptats 
a la tecnologia actual que hi 
ha a les empreses”. El darrer 
tema destacat que va sorgir és 
el problema de males comuni-
cacions amb transport públic 
entre municipis de la comarca, 
i també cap a ciutats properes 
com Vilafranca del Penedès o 
Manresa. Una mancança que 
dificulta la mobilitat de les 
persones a l’hora d’anar a tre-
ballar, sobretot a aquells que 
no disposen de vehicle propi. 
D’altra banda, els responsables 
de recursos humans van posar 
en valor les polítiques de con-
ciliació que algunes empreses 
ja posen a la pràctica per mo-
tivar als treballadors. 
Mesures com facilitar-los un 
vehicle d’empresa, cercar vi-
venda a persones de fora, sa-
laris competitius, instal·lar 

espais de menjadors i cuines 
a les empreses, formar als tre-
balladors, promocionar-los 
internament, etc. També van 
destacar el potencial d’empre-
ses de renom i amb un pes im-
portant a nivell internacional 
instal·lades a la comarca, així 
com la bona relació entre uni-
versitat i empreses per captar 

talent, i la bona qualitat de 
vida que ofereix el territori. 
En opinió dels assistents, 
la trobada va ser molt pro-
ductiva i la majoria veuen 
bé seguir organitzant altres 
noves reunions per seguir 
fent pinya, millorar la situ-
ació del sector, i treballar 
plegats.  
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Carme Forcadell i 
Alba Vergés, en un acte 
d’ERC a l’Anoia en 
suprot a la vaga 
feminista del 8 de març

CaixaBank obre una nova oficina 
del model “Store” a l’av. Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU 

CaixaBank va obrir a Igua-
lada una nova oficina del seu 
innovador model Store, amb 
l’objectiu de reforçar el seu po-
sicionament a la ciutat. L’en-
titat financera està estenent 
per tot el territori espanyol el 
nou model d’atenció personal 
que es va iniciar al 2013 amb 
les oficines A de l’entitat. Cai-
xaBank té avui 164 oficines 
d’aquest model a Espanya, fet 
que consolida l’entitat com un 
referent en innovació i en qua-
litat de servei. 
Les oficines Store pretenen 
donar resposta als comporta-
ments i necessitats dels clients 
actuals i aproximar-se al món 
del comerç retail, tot millorant 
l’experiència de compra del 
client dins de l’oficina. “L’es-
tètica de l’oficina és completa-
ment diferent a la convencio-
nal, de la mateixa manera que 
també canvia la relació entre 
els treballadors i els clients, als 
qui donem tot el protagonis-
me”, comenta Jordi Nicolau, 
director territorial de Cai-
xaBank a Barcelona. 
La nova oficina Store Av. Bar-
celona d’Igualada, situada a 
l’Av. Barcelona, 26, va obrir 
portes el passat 19 de desem-
bre. Store Av. Barcelona és la 
segona oficina d’aquest nou 

El proper 8 de març el mo-
viment feminista d’arreu del 
món convoca una vaga femi-
nista per fer visibles els nostres 
treballs, les nostres demandes 
i els nostres cossos. 
Segons ERC, “és una vaga que 
va més enllà del que tradici-
onalment s’identifica com a 
vaga laboral perquè la partici-
pació de les dones és nuclear 
en totes les esferes de la vida. 
Per tant aquesta vaga ha d’as-
solir també altres treballs i es-
pais: el de les cures, el de les 
tasques domèstiques, el con-
sum, la vida estudiantil i asso-
ciativa”. 
Amb aquest gest, es vol po-
sar de manifest les desigual-
tats i precarietats en el tre-
ball assalariat, les cures, el 
consum, l’exercici dels drets, 
la formació i la participació 
ciutadana, per les diferènci-
es que travessem alguna de 
nosaltres segons la proce-
dència, la classe, l’edat, l’ori-
entació sexual, la identitat 
de gènere i habilitats...
En aquest sentit,  la Fede-
ració Comarcal d’Esquerra 
Anoia “denunciem la opres-
sió que viuen les dones arreu 
del món, i les desigualtats 
que patim les dones a la nos-
tra societat, i ens sumem a la 
vaga feminista. Perquè com 
a republicanes i republicans 
que som, no podem acceptar, 
ara i avui, ni una sola víctima 
més de violència masclista, les 
desigualtats retributives per a 
igual treball de més d’un 25%, 
els sostres de vidre en la vida 
pública i empresarial, les pen-
sions d’una mitjana d’un 30%, 
la desigualtat en la distribu-
ció de la criança i les cures, 
els models heteropatriarcals i 
el masclisme que encara im-
pregna bona part de la nostra 
societat”. 

Forcadell, el 9 de 
març a Igualada

ERC convoca per al 9 de març, 
els actes commemoratius 
d’aquest dia. Així, el divendres 
tindrà lloc una xerrada amb 
la fins ara presidenta del Par-
lament de Catalunya Carme 
Forcadell, la diputada anoien-
ca Alba Vergés i d’altres dones 
representatives en la vida soci-
al i laboral del territori. 
L’acte, obert a tothom serà 
doncs, divendres 9 de març a 
les 19h al Viver del Rec. 

model que l’entitat ha obert a 
la ciutat d’Igualada. Disposa 
d’una una superfície aproxi-
mada de 390m2. Compta amb 
11 empleats i gestiona prop de 
8.500 clients 

Innovació, transparència 
i proximitat 
CaixaBank aspira amb aquest 
nou model d’oficina a reforçar 
el vincle i la proximitat amb 
els seus clients de Banca de 
Particulars, Banca Premier 
i Privada i Negocis mitjan-
çant un nou model de relació 
que fomenta la innovació, la 
transparència i la proximitat. 
En aquest nou model d’ofici-
na Store es potencia l’atenció 
personal i la gestió de l’auto-
servei; s’acompanya i ajuda al 
client en l’ús dels caixers d’úl-
tima generació situats a l’ofi-

cina i en l’ús dels dispositius 
amb accés a Línia Oberta per 
a que els empleats es centrin 
en la gestió de les operacions 
de valor. En aquest sentit, els 
clients reben la benvinguda, 
a l’entrada de l’oficina, per 
part d’un empleat que els 
guia en funció de les seves 
necessitats. 
A més, l’eliminació de les bar-
reres físiques permet millorar 
la transparència en la relació 
client/empleat, ja que es com-
parteixen continguts entre 
ambdós, augmentant la pro-
ximitat entre ells. 
Així mateix, per a l’atenció 
personalitzada i especialitza-
da que requereixen els clients 
de Banca Premier i Banca 
Privada, l’oficina disposa de 
zones diferenciades que per-
meten una major privacitat.  

L’Oficina Jove de l’Anoia organitza 
activitats per orientar als estudiants
REDACCIÓ / LA VEU 

E ntrem al mes de març, 
ens apropem al tercer 
trimestre del curs i, 

amb aquest, un moment im-
portant on els i les joves es 
plantegen: Què faré a partir 
d’ara?
Al llarg de les pròximes setma-
nes, trobarem les agendes dels 
centres de secundària plenes 
d’activitats relacionades amb 
l’orientació acadèmica. S’orga-
nitzen tallers i xerrades per a 
l’alumnat, jornades destinades 
al professorat, orientació a les 
hores de tutoria, entre d’altres.
Des de l’Oficina Jove de l’Ano-
ia complementem tota la tasca 
d’orientació acadèmica duent 
a terme les Mini Fires de l’Es-
tudiant: una fira itinerant pels 
instituts de la comarca, dina-
mitzada per les orientadores 
de l’OJ, on es posa a disposició 
dels alumnes de tercer, quart 

Avui, divendres de 
pregària al Sant Crist 
d’Igualada

Avui divendres dia 2 de març, 
a ¾ de 8 del vespre, i a l’es-
glésia del Roser tindrà lloc el 
tercer dels Misereres o Diven-
dres de Pregària al Sant Crist 
d’Igualada. En aquesta ocasió, 
la celebració serà presidida pel 
Pare Miquel Guillén, rector 
de les parròquies de la Pobla 
de Claramunt, Sant Martí de 
Tous, Bellprat i Fillol, totes 
elles convidades seguint la la 
dinàmica d’enguany de par-
ticipació de  les comunitats 
parroquials de les poblacions 
properes a Igualada. 
Divendres passat fou el torn 
de les parròquies de Ponent, 
amb una celebració presidida 
pel seu rector Mn. Enric Gar-
cia. Participaren en les lectu-
res i ofrenes joves dels grups 
de confirmació d’aquestes 
parròquies, una representa-
ció dels quals interpretà una 
peça musical al final de la ce-
lebració. També aprofitaren 
l’ocasió per presentar als fi-
dels assistents el seu projecte 
de cooperació internacional 
conjuntament amb la Funda-
ció Vicente Ferrer, que recull 
fons per a poder construir un 
habitatge per a una família ne-
cessitada a l’Índia.

Marta Mata, nova priora 
del Sant Crist
Seguint la dinàmica de reno-
vació dels càrrecs de Priors, 
enguany el grup ha comptat 
amb la incorporació de dos 
nous priors. Per raó del can-
vi de rectors a les parròquies 
igualadines esdevingut fa uns 
mesos, el nou prior eclesiàstic 
és Mn Xavier Bisbal, substi-
tuint a Mn. Josep Massana.
I recentment s’ha incorpo-
rat al grup dels Priors la jove 
Marta Mata Porredon, que 
substitueix a la Margarida 
Oliva, que ha exercit aquesta 
responsabilitat els darrers cinc 
anys, amb entusiasta i valuosa 
col.laboració. 

Conferència: “La poesia, 
pont de diàleg entre cièn-
cia i fe”
El proper dimarts 6 de 
març, tindrà lloc una xer-
rada amb el títol “La po-
esia, pont de diàleg entre 
ciència i fe”, a càrrec de 
David Jou i Mirabent, fí-
sic i poeta. La conferència, 
programada dins del ci-
cle de l’Arxiprestat, tindrà 
lloc de 8 a 9 del vespre als 
locals de la parròquia de 
Santa Maria d’Igualada.  

d’ESO i Batxillerat tota l’oferta 
formativa d’estudis post obliga-
toris (PFIs, Cicles Formatius, 
proves d’accés a la universitat, 
notes de tall, ponderacions, 
graus universitaris, beques i al-
tres aspectes pràctics referents 
a les preinscripcions, matrícu-
les, centres, vies d’accés, etc.). 
L’objectiu principal és donar 
una atenció personalitzada als 
i les joves per tal de, tenint en 
compte els recursos que tenen 
al seu abast, facilitar-los la 
seva elecció i acompanyar-los 
en el procés de definir el seu 
objectiu acadèmic.

Enguany també comptarem 
amb la Mini-Fira de la Mo-
bilitat Internacional de la mà 
de l’assessora de Mobilitat In-
ternacional de l’Oficina Jove, 
oferint als i les joves de la co-
marca informació, orientació 
i assessorament sobre viatges 
i estades a l’estranger, sigui per 
motius acadèmics, laborals o 
voluntariat.
El cicle de mini fires s’inicia-
rà pròximament fent parada 
a l’INS Molí de la Vila de Ca-
pellades, INS Alexandre de 
Riquer de Calaf, SES Vallbona, 
INS Montbui i INS Pla de les 
Moreres a Vilanova del Camí.
Per qualsevol dubte els i les 
joves i les seves famílies es po-
den posar en contacte amb el 
servei d’Assessoria Acadèmica 
trucant al 93.805.15.85 ext.2, 
enviant un correu electrònic 
a anoia@oficinajove.cat o bé 
enviant un missatge de Whats-
app al 679.964.669.



La Residència Pare Vilaseca inaugura la nova Sala Teresa Mimó
REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres va tenir lloc 
la inauguració ofici-
al de la Sala Teresa 

Mimó a la Residència Pare 
Vilaseca, centre gestionat pel 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (CSSI).  El nou espai és 
una sala d’activitats polivalent 
de 243 m2 que es posà en fun-
cionament a finals de desem-
bre i que suposa una gran mi-
llora per a les persones ateses 
al centre. L’obra ha significat 
una inversió de 500,000€ i ha 
comptat amb ajuts de la Fun-
dació Bancària “la Caixa” i de 
la Diputació de Barcelona. 
La sala porta del nom de Te-
resa Mimó, en reconeixement 
a la feina que ella, Viuda Riera, 
va fer com a pionera en la de-
fensa dels drets de les dones, i 
com a promotora de la Resi-
dència Pare Vilaseca.
Durant l’acte, l’alcalde d’Igua-
lada i President del CSSI, Marc 
Castells, va descobrir una pla-
ca amb la biografia de la Te-
resa Mimó i una placa com-
memorativa de l’acte. L’alcalde 
va agrair a la Fundació Bancà-
ria “la Caixa” i a la Diputació 
de Barcelona el seu suport, 
amb un reconeixement a la 
tasca que va fer Teresa Mimó. 
La celebració va comptar amb 
una actuació dels músics Qui-
co Tretze i Red Pèrill.
La nova Sala Teresa Mimó està 
situada a la part posterior del 
jardí central que hi ha entre els 
dos edificis de la residència, el 
primer construït l’any 1987 
i el nou edifici d’ampliació, 
construït l’any 2005. Ambdós 
edificis ara queden connectats 
mitjançant una passarel·la co-
berta situada davant la façana 
de la nova sala. 
La nova sala permet disposar 
de molt més espai que la sala 
d’actes anterior, de 100 m2, 
que era massa petita per aco-
llir moltes de les activitats del 
centre, que inclouen concerts, 
tallers, teràpies amb gossos, 
sessions de cinema o poesia, 
recepcions, xerrades, celebra-
cions litúrgiques o sessions 
formatives. La nova sala mi-
llora l’accessibilitat ja que l’ac-
cés a la sala anterior es feia per 
un passadís estret que no per-
metia el creuament de dues 
cadires de rodes. 
La nova sala disposa d’una 
paret mòbil que permet divi-
dir-la en dos espais que poden 
acollir activitats de forma si-
multània. Disposa d’un vestí-
bul d’entrada, dos lavabos, un 
d’ells adaptat, una sala tècnica 
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de control i emmagatzemat-
ge, i un escenari amb tarima, 
faristol, tres taules, cortina 
teló automatitzada, i sistema 
de climatització. Està dota-
da de dos videoprojectors i 
les corresponents pantalles 
de projecció, una pantalla de 
televisió, equip de so i micrò-
fons, wifi i telefonia. El pro-
jecte també ha inclòs la urba-
nització i arranjament de la 
rampa de vehicles i vianants 
que dóna al carrer de l’Espelt 
i l’obertura d’una nova porta 
amb videoporter en la part 
posterior de la finca. 

Teresa Mimó, una vida 
al servei de les persones
Teresa Mimó i Catalan (Olesa 
de Montserrat, 1915  - Igua-
lada, 2007) va néixer el 20 
d’octubre de 1915 a Olesa de 
Montserrat, filla de Salvador i 
Joaquima.  Esposa de Salvador 
Riera Llibre, matalasser i mú-
sic, amb qui va tenir dos fills, 
Marc, pediatre, i Salvador, es-
colapi. Es traslladen a viure a 
Igualada el 1942, al número 7 
del carrer del Roser, on tenen 
una matalasseria, el negoci 
familiar. El 1966 enviudà i 
inicià la participació a l’Asso-
ciació de Vídues d’Igualada i 
Comarca, entitat que va presi-
dir. L’any 1982 fou impulsora 
i primera presidenta de la Fe-
deració de les Associacions de 
Vídues de Catalunya. Pionera 
en la defensa dels drets de les 
dones, va crear una xarxa de 
suport i formació laboral per 
a vídues joves sense recursos. 
En la dècada dels setanta, con-
juntament amb Marcel Cas-
tells i posteriorment amb mos-
sèn Còdol i Aleix Castelltort, 
entre d’altres, va promoure la 
creació de la Residència Pare 
Vilaseca, centre que s’inau-
gurà l’any 1987. La visionària 
idea inicial era convertir unes 
dependències del “Casal” en 
habitacions per pernoctar-hi 
les persones grans i poder 
combinar-ho amb els serveis 
de menjador que es projecta-

ven per a la “Llar dels Jubilats”.
Fou una gran lectora i molt 
activa en els diversos grups 
en que va participar fruit del 
seu compromís cristià. El 21 
de maig de 1998 ingressà a la 
Residència Pare Vilaseca, on 

residí fins a la mort el 18 d’oc-
tubre de 2007.

Futura reforma i ampliació
La Sala Teresa Mimó és la pri-
mera fase d’un ambiciós pro-
jecte de millora i ampliació de 

la residència. La segona fase, 
amb un pressupost d’aproxi-
madament 3 milions d’euros, 
inclourà la reforma i amplia-
ció de les plantes lila i groga 
de la residència i la creació 
d’un nou edifici d’oficines.  
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D’aquí dos mesos i mig 
es farà a Milà la final 
del reconegut  concurs 

San Pellegrino 
Young Xef

L’IES Badia Margarit 
i el CEIP G. Castellà 
oferiran dimarts un do-
cumental i un col·loqui 
sobre l’escola del futur

Cursos del Consell per a nouvinguts 
que no coneixen el nostre alfabet
REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana passada van 
començar els cursos 
“Lletres per a tothom”, 

un projecte coordinat per la 
unitat de Ciutadania i Con-
vivència del Departament de 
Benestar Social del Consell Co-
marcal de l’Anoia, que té lloc a 
Calaf, Masquefa, Piera, Vilano-
va del Camí i Santa Margarida 
de Montbui i que està adreçat 
a persones estrangeres no al-
fabetitzades en la seva llengua 
d’origen o que desconeixen l’al-
fabet llatí. 
Els objectius dels cursos són 
promoure l’autonomia de 
l’alumnat en la seva vida quoti-
diana i iniciar-los en la lectura 
i escriptura en català, perquè 
puguin accedir als cursos ini-

L’Institut Badia i Margarit 
i l’Escola Gabriel Castellà 
d’Igualada, amb la col·labo-
ració del departament d’En-
senyament de l’Ajuntament 
d’Igualada oferiran dimarts 
vinent, 6 de març, a les 18h, un 
visionat del documental Most 
Likely to succeed i un col·loqui 
posterior per a compartir ide-
es i parlar de l’escola del futur. 
Aquest dimecres, 27 de febrer, 
han presentat els detalls de la 
iniciativa Judit Serra, directo-
ra de l’Institut, Núria Ramon, 
directora de l’escola i la regi-
dora d’Ensenyament, Patrícia 
Illa. La trobada serà oberta a 
tots els pares i mares d’escolars 
de la ciutat, membres d’AM-
PAs o professionals d’aquest 
àmbit que hi vulguin partici-
par per a intercanviar opini-
ons i punts de vista.
La iniciativa neix de la parti-
cipació del Gabriel Castellà 
en el programa Escola Nova 
21, que ha permès que els seus 
professors i els d’altres escoles 
d’Igualada poguessin veure 
aquest documental. Ara la in-
tenció es que arribi a alumnes, 
pares i mares i altres professi-
onals que encara no l’han po-
gut veure. La voluntat és que 
a partir de veure una manera 
diferent de treballar a la que 
s’està acostumat i animar els 
participants a fer evolucionar 
l’escola i adaptar-la a la socie-
tat del futur parlant també, en 
el col·loqui posterior, dels pros 
i els contres del model que es 
proposa.
Tots els interessats estan con-
vidats a sumar-s’hi el proper 
dimarts, 6 de març, a les 18h, a 
l’Institut Badia Margarit - Es-
cola Gabriel Castellà, situats a 
l’Avinguda Montserrat, núme-
ro 38.
La projecció de Most likely 
to succeed vol crear un espai 
de reflexió pedagògica entre 
la comunitat educativa de la 
ciutat. Mostra tot un curs es-
colar en una de les escoles més 
innovadores del món, el High 
Tech High a la ciutat de San 
Diego (Estats Units), on basen 
l’aprenentatge de l’alumnat en 
projectes. 
Aquest documental, presentat 
al prestigiós festival de cine-
ma independent de Sundance 
l’any 2015, ha esdevingut el 
paradigma del que és una es-
cola avançada, que s’ha adap-
tat a les necessitats de l’educa-
ció actual. 

cials organitzats pel Consorci 
de Normalització Lingüística. 
Els professors utilitzen els ma-
terials i recursos pedagògics 
oferts per “Lletres per a tot-
hom’ i n’elaboren de propis.

Incidència de l’Hospital 
amb la comunicació a 
les dones de l’Anoia pel 
programa de Cribatge 
de Càncer de Mama

El Consorci Sanitari de l’Ano-
ia, que gestiona l’Hospital 
d’Igualada, comunica que 
“degut a un problema aliè a 
nosaltres amb l’empresa de 
distribució de cartes, comuni-
quem a la població i en espe-
cial a les dones de la comarca 
de l’Anoia que possiblement 
no han rebut la citació per fer 
la mamografia gratuïta que 
habitualment fem des del pro-
grama de cribratge de càncer 
de mama”.
En aquest sentit, des del CSA 
diuen que “agrairem que si 
alguna dona està o estava a 
l’espera de rebre la citació i no 
l’ha rebut encara des del gener 
2018 fins a la data i tampoc 
no ha rebut una trucada de la 
nostra Oficina de Cribratge, 
es posi en contacte amb no-
saltres. El telèfon és el 93 807 
55 50”.

El carrer de Sant 
Simplici celebra les 
seves festes

Els comerciants del carrer 
Sant Simplici aquest dissabte, 
3 de març al matí, ens vesti-
rem de festa per fer honor al 
patró del seu carrer.
És per aquest motiu que han 
preparat amb molta il·lusió di-
ferents activitats que es duran 
a terme al llarg d’aquest dis-
sabte al mateix carrer.
Les activitats que s’oferiran se-
ran les següents: a partir de les 
11 del matí activitats infantils, 
pintar cares i jocs tradicionals 
i a les 11:30 Zumba solidària. 
També, al llarg del matí es re-
colliran aliments ja sigui en 
els mateixos establiments o en 
punts concrets del carrer pel 
Banc de Queviures de l’Anoia. 
Pel que fa a la recollida des del 
Banc de Queviures proposen 
els següents productes: sal, 
sucre, farina, cafè, productes 
d’higiene personal...

Els comerciants del carrer 
Sant Simplici, també volen 
agrair a Frescat i Animan’s la 
seva col·laboració i suport per 
dur a terme aquesta festivitat.

La formació, que compta amb 
una setantena d’alumnes, té 
una durada aproximada de 
100 hores, repartides en ses-
sions de dues hores dos dies a 
la setmana.

David Andrés tornarà a lluitar per 
convertir-se en el millor xef jove del món

REDACCIÓ / LA VEU 

C ontinua el compte 
enrere per a la Gran 
Final de S.Pellegrino 

Young Xef. De l’11 al 13 de 
maig, vint-i-talentosos xefs 
joves de tots els racons del 
món mostraran la seva creati-
vitat i habilitats culinàries per 
competir a Milà pel prestigiós 
premi S.Pellegrino Young Xef 
2018. La Gran Final marcarà 
el punt culminant de la Mi-
lano Food Week , un deliciós 
esdeveniment de set dies en 
aquesta ciutat que és capital 
Italiana del Menjar, i que ja és 
sobradament coneguda per la 
moda i el disseny.
David Andres que es va pro-
clamar el passat mes de no-
vembre guanyador de S.Pe-
llegrino Young Xef 2017 regió 

ibèrica (Espanya i Portugal), 
s’unirà al qualificat grup de 
joves xefs finalistes, represen-
tant col·lectivament 21 regi-
ons geogràfiques diferents de 
tot el globus. 
Andrés, que va guanyar la final 
regional amb el plat “Buscant 
l’aprofitament de la tonyina 
vermella”, té 30 anys i és el se-
gon xef del restaurant ABaC, a 
Barcelona,   que ostenta 3 estre-
lles Michelin. Abans d’arribar 
al restaurant de Jordi Cruz, el 
jove xef va exercir d’ajudant 
de cuina en altres temples de 

la gastronomia catalana com 
El Celler de Can Roca, Neic-
hel o Hofmann. Oriol Castro, 
mentor xef de David Andrés, 
l’acompanyarà i aconsellerá en 
aquest camí.
Per guanyar el cobejat premi, 
els joves xefs prepararan i pre-
sentaran els seus respectius 
plats d’autor davant un jurat 
de set xefs de renom mundial. 
Conegut com els “Set Savis”, 
el componen Annie Féolde, 
Virgili Martínez, Paul Pairet, 
Brett Graham, Ana Ros, Do-
minique Crenn i Margarita 
Forés. Després de l’extensa 
avaluació basada en els crite-
ris de les cinc “Regles d’Or” 
(ingredients, aptituds, talent, 
presentació i missatge) es se-
leccionarà un sol guanyador, 
al qual es coronarà com S. Pe-
llegrino Young Xef 2018.



L’Empremta explicarà el potencial 
del sector del Packaging a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

P oca gent sap que la 
famosa caja roja de 
bombons Nestlé va ser 

inventada i fabricada a Iguala-
da inspirada per un paquet de 
tabac, que el pack de roba in-
terior JIM –també igualadí- va 
rebre el premi Eurostar al mi-
llor pack del continent, que els 
primers packs de cartró per a 
ampolles de cervesa van sortir 
de l’Anoia o que actualment 
als països nòrdics es ven la 
fruita en embolcalls de paper 
individuals creats a Igualada.
El sector del packaging ocu-
pa centenars de treballadors 
a l’Anoia i només les dues 
empreses principals facturen 
quasi 70 milions d’euros anu-
als. Aquí es fabriquen fundes, 
estoigs, i embolcalls de paper 
i cartró per a tot tipus de 
productes que es venen ar-
reu del món, i les empreses 
anoienques que s’hi dedi-
quen concentren un gran 
nombre de patents d’emba-
latges ben singulars.
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Fidel a la seva voluntat de di-
fondre el sector de les Arts 
Gràfiques i reconèixer la tasca 
de les empreses que aposten 
pel territori, la impremta Grà-
fiques Vilanova ha decidit en-
gegar un projecte per mostrar 
tot aquest potencial del packa-
ging i que té com a objectiu, a 
més de la difusió entre la ciu-
tadania, buscar sinergies entre 
les diferents empreses que s’hi 
dediquen. El projecte culmi-
narà amb una exposició dels 
millors productes de packa-
ging fabricats a l’Anoia que 

es podrà veure a la sala l’Em-
premta la propera tardor.
El director del projecte és l’ex-
pert en packaging Enric Sánc-
hez Urdangarín, que ha treba-
llat durant més de 40 anys al 
sector i és el creador de packs 
tan reconeguts com la caixa 
roja de Nestlé o els packs de 
roba interior JIM publicitats 
per Johan Cruyff. Gràfiques 
Vilanova agraeix a Enric Sánc-
hez la seva dedicació voluntà-
ria i demana col·laboració a 
les empreses del sector perquè 
el projecte sigui un èxit. Tot-
hom qui hi vulgui participar 
es pot adreçar a empremta@
grafiquesvilanova.com
La sala l’Empremta, inau-
gurada l’any 2013, pertany a 
l’empresa Gràfiques Vilanova 
encapçalada per Àngel Ace-
vedo, qui cedeix desinteressa-
dament l’espai a la ciutat per 
tal que s’hi puguin realitzar 
activitats i exposicions di-
vulgatives relacionades amb 
el món de les arts gràfiques i 
vinculades a la vida cultural i 
associativa de la ciutat.
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L ’antic Escorxador va 
acollir setena edició de 
la Fira de l’Ensenya-

ment d’Igualada. Promoguda 
des del departament de Joven-
tut de l’Ajuntament, aquesta 
cita comptava amb la partici-
pació de trenta universitats i 
escoles superiors, públiques i 
privades, que hi presentaren la 
seva oferta formativa. 
En altres espais de la fira hi ha-
via catorze col·legis i instituts, 
que exposaven la seva oferta 
d’ensenyaments reglats, de ci-
cles formatius o de programes 

de formació i inserció i, a ban-
da, altres centres a la mateixa 
ciutat i cossos de seguretat 
i emergències, com Mossos 
d’Esquadra, Agents Rurals o 
Bombers de la Generalitat, 
que explicaven les seves al-
ternatives professionals. En 
aquesta cita ja consolidada, 
també es podia participar en 
xerrades informatives i buscar 
orientació en punts d’aten-
ció personalitzada. L’alcalde, 
Marc Castells, amb la regidora 
de Joventut, Patrícia Illa, van 
visitar els prop de 70 estands 
d’aquesta fira.

Prop de 70 expositors 
van participar a la Fira 
de l’Ensenyament
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RECLAMACIÓ DE DEVOLUCIÓ DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

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

Resumen: el trabajo cada vez es menos importante por lo que 
cada vez su valor es menor y su precio más bajo; y como su 
oferta es creciente, los salarios caen.

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

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

GUILLEM RECOLONSVERÓNICA TALLÓN

VERÓNICA TALLÓN

Excel.lent iniciativa del Col·legi d’Economistes: 3er Congrés 
d’Economia de Catalunya (després de 30 anys del darrer) amb l’objectiu 
de debatre sobre un nou model econòmic, més eficient i equitatiu

Explica’m què pots fer per mi, no els 
galons que portes en la teva jaqueta

Resulta imprescindible analitzar l’impost 
que hem pogut pagar per aquest concepte 

amb la finalitat de reclamar

D urant el passat any 2017, el Tribunal Constitucional va dictar tres 
importants Sentències en relació amb la plusvàlua municipal, una 
relativa al territori comú, i les restants, respecte als territoris forals 
de Guipúscoa i Àlaba. Aquestes Sentències declaren inconstituci-
onals i nuls diferents articles de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, sense limitació temporal.
Bàsicament, declaraven inconstitucional la possibilitat de cobrar plusvàlua si no 
ha existit increment de valor del terreny, al mateix temps que disposaven que l’ad-
ministrat ha de tenir la possibilitat de discutir els valors que l’administració local 
estableix discrecionalment.
Estem obligats, tant les persones físiques com les jurídiques, a abonar la plusvàlua 
municipal en totes les transmissions de béns immobles urbans (compravendes, 
herències, etc.) A l’efecte, resulta imprescindible analitzar l’impost que hem pogut 
pagar per aquest concepte amb la finalitat de reclamar, si s’escau, l’import indegu-
dament ingressat a l’Administració.
És important senyalar que, actualment, existeix la tendència dels Tribunals a decla-
rar nul·les i, conseqüentment, ordenar la devolució dels diners, en tots els casos de 
cobrament de plusvàlues, independentment de si va haver-hi o no augment 
del valor del terreny, sobre la base jurídica que la liquidació es va calcular en 
aplicació d’una normativa nul·la de ple dret.

Catalunya lidera l’atracció de professorat 
universitari estranger.

QUÈ CARAM PASSA A LINKEDIN QUE TOTHOM ÉS CEO?

N o sé si ho hauràs notat. Últimament quan voltes per Linkedin 
t’adones que està ple de CEO’s. I això no encaixa amb les estadís-
tiques. Vegem, una cosa és que Linkedin sigui la xarxa preferida 
pels CEO’s de les empreses, i una altra molt diferent és que un 
taxista o un dissenyador gràfic independent –amb tot el respecte- 

es facin dir CEO.
Sí, jo també vaig llegir a Tom Peters i la seva proposta que toms som els CEO del 
nostre JO, S.A. (en anglès Me, INC), però d’aquí al fet que tots els autònoms o petits 
empresaris s’autoanomenin CEO en la seva definició de perfil hi ha un tros.
Explica’m què pots fer per mi, no els galons que portes en la teva jaqueta
No soc ningú per donar lliçons sobre com treballar correctament un perfil en 
aquesta xarxa professional, per a això hi ha bons especialistes com Alex López, Pe-
dro de Vicente... però sembla de sentit comú que el titular professional de Linkedin 
ha de tractar sobre la proposta de valor, no sobre el càrrec ni sobre l’empresa en la 
qual un treballa (para això ja hi ha apartats específics). En altres paraules, explica’m 
què pots fer per mi, no els galons que portes en la teva jaqueta.
He vist centenars de perfils de Linkedin amb el titular professional “Director Gene-
ral” o “CEO”… de què? d’una granja avícola? d’un banc? No acostumo a acceptar el 
contacte de persones que es presenten així, solen ser perfils sospitosament spam-
mers o de persones amb molt baixa autoestima que necessiten tafanejar amb els 
perfils importants d’aquesta xarxa.
No ens enganyem, en els grups de directius de Linkedin el 80% no són directius

Si un busca grups de directius, hi ha molts, i alguns sobrepassen fins i tot la xifra de 
140.000 membres. Però no ens enganyem, en els grups de directius de Linkedin el 
80% no són directius. Potser són aspirants a ser-ho, no ho nego, però el fet és que 
NO són directius. Tot això em porta a preguntar-me per què hi ha persones que 
creuen que és tan important autodefinir-se com alguna cosa que no són per acon-
seguir un suposat networking “d’altura”. De debò algú pensa avui dia això de ser 
CEO impressiona? D’acord, potser ser el CEO de Virgin Group sigui important, 
però llavors, per què Richard Branson es conforma amb un “founder”?
Ja ho veus, el que és autènticament CEO no sempre es defineix com a tal, així que 
això ens inclina fàcilment a pensar que els que s’autoanomenin CEO no són més 
que “vull però no puc”. A les xarxes enganyes una vegada; a la segona ja estàs fora 
de joc. Si ets el CEO del teu JO, S.A. aprèn a explicar la teva proposta de valor, ja 
que el que jo cerco són persones que em resolguin problemes, no CEO’s.   

És per això, i abans que l’Administració modifiqui la Llei, entenem que, si ha 
abonat l’impost de plusvàlua municipal en els últims 4 anys, o ha d’abonar-lo 
pròximament, ha d’assessorar-se sobre aquesta matèria, en defensa dels seus 
drets i interessos.  

GUILLEM RECOLONS 
Consultor d’Estratègia en Personal Branding  
@guillemrecolons

VERÓNICA TALLÓN 
Advocada experta en dret de família de Grup Carles Advocats
@tallonveronica



#latevaveu

Joan Mangues @jmangues  

Ricard de Copons  @taxisigualada

Paulina Jordán H  @paulinajordanh  

Anoia Feminista @anoia_feminista

Dario Castañé @im_dario 

Marta Pallarès @martapal_igd 

Josep Llopart  @llopart_josep 

Natàlia Mas Guix @nataliamasguix 

Barraques Pedra Anoia @barraquespedra 

Ajuntament d’Òdena @OdenaCat

Finalitzat el ple d’avui, crec que queda més que 
clar que hi ha certs partits que es prenen com 
una broma la política i sobirania del Parlament. 
Ciutadans veu que fer el hooligan li donarà rèdit 
positiu a escala nacional. Són una vergonya.

Aquest diumenge 4 al @AteneuIgualadi podrem 
disfrutar de la @byneussanz en vivo y en directo!! 
estarem esperant-he Neus!!! #teatre

Més dones al món #tic . Això s’assoleix amb 
#formació

A l’Anoia també convidem a omplir de davantals 
els balcons per donar visibilitat a la #VagaFemi-
nista. Els interrogants sobre com organitzar-nos 
per secundar també la vaga de cures i consum, 
són útils per sensibilitzar i deixar palesa la nostra 
productivitat en cada esfera.

Siempre se dice que las acciones valen más que las 
palabras. Pero últimamente hemos comprobado 
como las palabras se condenan con más dureza 
que algunas acciones más que deplorables.

Si són pesats en l’oposició no imagino si arriben a 
ser guanyadors en majoria...#Parlament

El turisme recupera el pols el gener: Catalunya 
rep 863.000 turistes estrangers (2% més que al 
gener 2017) i la seva despesa mostra una recu-
peració molt destacada, amb un increment de 
l’11,1% interanual. 

Avui treballant per senyalitzar els “Camins de Lli-
bertat”, camins utilitzades durant la Guerra Civil 
per sortir d’ESP, i per altres, com a ruta per fugir 
del nacisme. No soc partidari les fotos personals, 
però avui es especial

El càncer de mama és el tumor 
més freqüent en les dones de  45 a 
65 anys, el quart més diagnosticat 
i la seva incidència s’ha vist que 
augmentava en els últims anys.
M’agradaria llegir que per fi té 
un tractament curatiu i, si bé la 
seva supervivència ha augmentat 
fins arribar quasi al 85% de do-
nes lliures de malaltia 5 anys des-
prés del diagnòstic, la cura total 
encara queda lluny i la mort per 
aquest tipus de càncer és de qua-
si 1000 dones cada any al nostre 
país.
Si bé és cert que la prevenció 
és clau, la investigació en el seu 
tractament és l’únic camí per 
aconseguir el seu guariment. El 
fet  que un grup de metges de la 
nostra ciutat formessin part del 
grup d’investigació, seria una 
fantàstica notícia.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#14 Susana Juan, metgessa gairebé igualadina

 Dijous 8 de març a l’Adoberia Bella d’Igualada tin-
drà lloc la taula rodona “Viure amb càncer”

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

1 2 3 Un accident múltiple a 
Piera en que s’hi van veure 
involucrats un autocar, dos 
turismes i una furgoneta 
va causar 4 ferits de diversa 
gravetat.

La concentració a Igualada 
convocada per Som Escola 
en defensa del model edu-
catiu i de la immersió lin-
güística a Catalunya.

La nevada d’aquest dimecres 
a tota l’Anoia va monopo-
litzar la informació del dia, 
fent que fos el tema de més 
interès de la setmana.

Avui he rebut els alumnes de l’escola Flandes que 
han visitat l’ajuntament, també han signat el llibre 
d’honor dels nens i nenes de Piera.

Instants de La Veu             @veuanoia

L’Anoia s’ha llevat avui, tal i com s’espe-
rava, amb una capa blanca de neu des-
prés que, a partir de les quatre de la ma-
tinada, ha arribat a la comarca el front 
de tempestes que està creuant el país.

#anoia #anoiablanca #snow #instasnow 
#neu #nevada

“Un grup de metges de l’Igualada ha descobert quina és la pro-
teïna que pot aturar el desenvolupament del càncer de mama”

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



ANNA NOGUERA

Triatleta. Campiona d’Espanya 
de llarga distància.

ZACARIES MUDARRA
“EL ZACA” 

Biomecànic. Copropietari de la 
botiga FES Bici 3.0. 

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

d’ 
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Avui parlem amb l’Anna Noguera, 
triatleta i Campiona d’Espanya de 
Llarga Distància, i el Zacaries Mu-

darra, biomecànic i copropietari de FES 
Bici 3.0. Uns entesos del món del ciclis-
me amb qui veurem com està actualment 
aquesta disciplina.

Com està la relació entre ciclistes i 
conductors?

Zacaries Mudarra: Hi ha una incomprensió to-
tal. No et poden veure en paraŀlel, es pensen 
que hem d’anar en fila d’un, pràcticament et 
trepitgen. Penso que hi ha molt poca informa-
ció per part de la DGT, hi ha normes noves que 
els qui ens informem són els ciclistes perquè 
ens preocupa, però no veig una educació vial 
ni comunicació del canvi de normes.

Anna Noguera: Jo també crec que el problema 
és la desinformació per part dels conductors. 
No saben la normativa o no saben com pas-
sar-te i ho fan a la seva manera, cosa que et 
posa en perill. 

Z. M: Per ciutat passa molt. A més, nosaltres 
podem anar pel mig per evitar que xoquis amb 
obstacles del costat i això la gent no ho sap.

Creieu que és més també la mentalitat de que 
la carretera és per als cotxes i per tant aquí 
mano jo.

Z. M: Sí, sobretot ho veus en cap de setmana, 
la gent sembla que tingui pressa, i està anant a 
la platja o on sigui. Entenc que hi ha colles que 
ocupen tota la calçada i no ho fan bé, això tam-
bé s’ha de dir. També hi ha gent que ens saltem 
el semàfors. Però ells sempre et donen la culpa. 
De fet ara volen posar una nova normativa que 
ens permetria saltar-nos els semàfors.

Per quin motiu?

Z. M: Per agilitzar el trànsit, com quan el via-
nant se’l salta a vegades. Nosaltres som consci-
ents del perill que suposa.

Heu tingut accidents?

Z. M: Jo n’he tingut cinc. De tot tipus. I gairebé 
sempre per culpa dels cotxes, menys en un cas 
que va ser culpa dels dos. 

A. N: Jo he tingut ensurts. En una carretera 
secundària que puja cap a Argençola, baixava 
molt tranquil·la pel meu carril i puja un cotxe 
de cara envaint el meu carril i no tenia espai. 
Vaig tenir la reacció de tirar-me cap al marge, 
cap al terra. El cotxe no va ni parar. No em vaig 
fer res però et quedes amb una sensació molt 
dolenta. 

Z. M: Això passa en carreteres secundàries que 
ens van molt bé per entrenar perquè no hi ha 
gaire trànsit. Però quan te’n passa algun acos-

tumen a anar molt bojos. 
Com veieu Igualada urbanísticament per 
moure’s en bicicleta?

A. N: El carril-bici que més faig servir és el del 
Passeig Verdaguer. Crec que està ben posat 
perquè va de punta a punta de la ciutat, però fa 
falta respectar-lo més. Per allà hi passa tothom.

Z. M: En aquest cas ho entenc una mica, per-
què el Passeig rellisca molt, sobretot quan 
plou. Jo prefereixo anar per la carretera que 
per aquell carril. És un pedaç, no hi ha un anell 
que pugui comunicar tot Igualada amb el car-
ril-bici. Al carrer Lleida ho van intentar i els 
veïns es va queixar perquè no podien aparcar 
i els van treure. 

Per sort, fora de la ciutat, a l’Anoia, sí que 
tenim bones carreteres per sortir amb bici-
cleta, no?

A. N: Sí, és molt bona terra. Però en el meu cas 
que he d’entrenar en pla, no hi ha res, i això em 
dificulta.

Z. M: Pels que agrada la mitja muntanya és 
espectacular, no pares de pujar i baixar. Hi 
ha moltes carreteres asfaltades i pots fer rutes 
molt maques sense trobar-te cotxes.

A. N: És això, hi ha una varietat molt gran de 
carreteres per entrenar. No tens perquè po-
sar-te per una carretera que estigui molt trans-
itada, nosaltres ja ho intentem evitar també.

Està en auge el ciclisme de cap de setmana?

A. N: Els esmorzars sempre han estat en auge 
[riu].

Z. M: Hi ha hagut un auge de l’amateur pro-
fessional. Un amateur que ja té una edat, que 
vol fer el que no va poder fer quan era jove. 
I et trobes que fan les 8 hores de feina, entre-
nen com un professional i no li queda temps 
ni per la família ni per ell. Crec que ve bastant 
motivat per la crisi, la gent tenia molt temps i 
l’aprofita sortint amb bicicleta. Èxits com el de 
l’Anna també ajuden a motivar la gent. 

A. N: En la modalitat del triatló jo sí que he 
vist un gran auge. Quan vaig començar fa 8 o 
9 anys la gent no sabia ni què era i ara ho dius 
i sempre coneixen a algú més que ho fa. A les 
curses també es nota, abans érem 400 o 500 i 
ara han de tancar inscripcions als 800. I és gent 
d’un nivell mig, que ha dedicat les seves hores, 
es nota que hi ha un treball darrere.

A què creieu que es deu en aquest cas dels 
triatlons?

A. N: Jo crec que va lligat a la superació perso-
nal. I són esports que enganxen, jo vaig fer un 
duatló i em va agradar molt, però és molt dur. 

Com han canviat les bicis a nivell tècnic?

Z. M: Abans les bicis eren d’acer, normalment 
amb dos plats i cinc pinyons. A partir d’aquí es 
van anar canviant els pedals, ja eren automà-
tics, després van posar més pinyons a darrere, 
canonades d’alumini, canvis a les manetes, ca-
blejat per dins, canvis electrònics o per Blue-
tooth.

Això ha fet encarir les bicis, no? Si jo vull co-
mençar de zero quant m’he de gastar?

Z. M: El meu consell és començar per un preu 
bàsic al voltant dels 1.000 euros. Si després t’en-
ganxes doncs aquella bici la tens com a segona 

El món del ciclisme

per Ton Casellas

“Hi ha molt poca 
informació per 
part de la DGT, 

només ens informem 
els ciclistes perquè ens 

preocupa el tema”

“El carril bici del 
Passeig Verdaguer està 
ben posat, però fa falta 

respectar-lo més, per 
allà hi passa tothom”
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o la vens i ja saps si realment t’agrada per com-
prar-ne una de millor.

A. N: Són diners, jo m’havia de canviar el cotxe 
i també volia una bici nova per poder competir 
amb més igualtats i em vaig acabar comprant 
la bici. 

Cal tenir una bona bici, però sobretot cal 
anar ben posicionat sobre la bici, no?

Z. M: Trobar una simbiosi entre el binomi bi-
cicleta-ciclista és molt important. Hi ha molta 
gent que es pensa que no necessita fer-se cap 
estudi perquè només surt el diumenge, això és 
un error. Si només surts els diumenges, vol dir 
que la condició física no la tens per suportar 
segons quines posicions. La bicicleta és una 
cosa simètrica i el ser humà no ho és. Si no vas 
ben posicionat és una màquina de tortura, et 

passa el mal durant la setmana. El teu subcons-
cient el que diu és “ja m’hi acostumaré” i al que 
t’acabes acostumant és a anar al fisioterapeuta, 
a l’osteòpata... Cal fer una petita inversió en sa-
lut i guanyes moltíssim. Has de cuidar la posi-
ció de les cames, de les mans, de l’esquena, els 
angles, la teva condició física, la bicicleta...

Això ho entrenes Anna?

A. N: Sí, és un tema molt important tant a 
nivell amateur com nivell professional. A 
nivell amateur és això, no aniràs còmode, et 
faràs mal, fins i tot pots tenir un accident. 
A més, no gaudiràs de la bicicleta. A nivell 
professional la biomecànica juga un paper 
molt clau perquè segons com vagis ets més 

o menys aerodinàmic, per tant aniràs més o 
menys ràpid. Amb un simple canvi de posi-
ció pots guanyar-hi molt. 

Z. M: I també fer una bona transició en car-
rera. Quan baixes de la bicicleta en una triatló 
t’has de posar a córrer, si no estàs ben adaptat i 
no has corregut bé no avançaràs gaire. 

“Hi ha molta gent 
que es pensa que no 
necessita fer-se cap 

estudi de salut perquè 
només surt el diumenge, 

això és un error”

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

Z. M: Sí, fem una anàlisi preliminar a llitera per 
veure asimetries que pugui tenir aquella perso-
na i llavors adaptar la bicicleta a ell, no que ell 
s’adapti a la bicicleta. 

I què és més important: la qüestió física o 
psicològica?

A. N: Les dues coses. El tema psicològic és 
súper important, a vegades és clau, però si 
no hi ha una preparació física adequada... 
Allò del “Impossible is nothing” ha fet molt 
de mal. Cadascú ha d’acceptar les seves con-
dicions, i després amb la psicologia pots 
anar més endavant o més enrere. S’ha de ser 
conscient del que ets capaç de fer dins d’uns 
límits. El que marca la línia és l’entrenament, 
allà veuràs fins on pots arribar. Ara bé, a la 
cursa aquest factor psicològic serà determi-
nant, si estàs molt motivat...

I en l’alimentació quines mesures prens?

A. N: És una tema que cada vegada s’hi està 
donant més importància i crec que és correc-
te, però tampoc cal obsessionar-se. Ara en-
cara em queda bastant per les competicions, 
intento que l’alimentació sigui el més correcte 
possible, menjar equilibrat i aliments que em 
donin energia. Quan t’acostes més al període 
de competició no em veuràs menjar qualsevol 
cosa. Aquí també hi entra la nutrició en cursa, 
que en llarga distància penso que és un factor 
determinant. En curses de 4 o 5 hores o de 10 
o 11, la despesa energètica que hi ha és molt 
gran, i per tant, has d’ingerir unes calories 
mentre estàs en moviment i estàs fent esforç. 

A vegades s’intenta menjar i el teu cos no ho 
accepta. 

Z. M: Jo recomano que abans de comprar al-
gun gel o aliment per la cursa el provin en un 
entrenament. Si un dia d’entrenament se’t posa 
malament almenys no et passarà en competi-
ció. Hi ha moltes marques i tipus de gels.

A. N: Sí, per mi és una altra qüestió a entrenar.  
Faig simulacres als entrenaments, compro els 
productes que faria servir a la cursa i els provo 
a l’entrenament. 

“La persona no s’ha 
d’adaptar a la bicicleta, 

hem d’adaptar la 
bicicleta a la persona

A. N: Sí, jo també veig com ciclistes amateurs  
es fixen en la posició que porten els professio-
nals i la imiten. Poden anar bé durant la part 
de bicicleta però s’hauran deixat tot el físic i a 
l’hora de córrer estaran morts. És important 
que t’ho facin personalitzat.

“Allò del Impossible 
is nothing ha fet molt 
mal, ha creat moltes 

frustracions”



22  |  COMARCA Divendres, 2 de març de 2018

EL BRUC / LA VEU 

El proper dissabte 3 de 
març de 2018, Minyons 
Escoltes i Guies de Ca-

talunya organitza la Jornada 
de servei “Plantem la llavor del 
canvi” al Bruc, on més de 500 
infants i joves d’agrupaments 
escoltes d’arreu de Catalunya 
participaran desenvolupant 
tasques de prevenció de l’ero-
sió del sòl i de plantació d’ar-
bres de diferents tipus als bos-
cos del Bruc, zona devastada 
de més de 1.000 hectàrees pel 
gran incendi de l’estiu de 2015.
“Plantem la llavor del canvi” 
és una jornada de servei que 
conclou una de les accions 
de compromís que van dur a 
terme més de 13.000 escoltes 
i guies a la Jamborinada, la 
trobada d’escoltes i guies més 
gran que s’ha fet mai a Catalu-
nya, que va tenir lloc a Tàrrega 
el mes d’abril de 2017. Aquest 
compromís que van prendre, 
va ser concretament amb el 
medi ambient.
Els infants i joves, a la Jam-
borinada, van reivindicar ser 
“llavor de canvi”, un conven-
ciment que metafòricament 

va prendre forma de boles 
Nendo Dango, unes pilotes 
d’argila barrejada amb ma-
tèria orgànica i una mescla 
seleccionada de llavors, que 
van dur ja fetes a la trobada i 
que aquest dissabte es diposi-
taran sobre la zona devastada 
d’Òdena per tal que germinin 
i es recuperi, d’aquesta mane-
ra, el territori afectat.

Els joves coneixeran de pri-
mera mà l’estat de la zona
La jornada és un projecte 
d’aprenentatge-servei on els 
infants i joves coneixeran de 
primera mà l’estat de la zona i 
els fets que l’estiu del 2015 van 
devastar els boscos de la zona, 
es formaran en prevenció 
d’incendis forestals i apren-
dran tècniques de reforestació 
de la mà dels Agents Rurals, 
els Bombers, l’Agrupació de 
Defensa Forestal del Bruc, ve-
ïns i veïnes i altres entitats, per 
després dur a terme les acci-
ons de servei. 
Els més petits escamparan les 
13.000 boles Nendo Dango de 
la Jamborinada per la zona i 
els més grans plantaran més 
de 200 arbres de diferents ti-

pus que l’empresa col·labora-
dora Respira Energia ha apor-
tat al projecte contactant amb 
els veïns de les zones afectades 
perquè n’escollissin les varie-
tats a plantar.
El dissabte 3 de març, doncs, 
els escoltes i les guies reivin-
dicaran de nou el seu lema 

Més de 500 infants i joves i 50 voluntaris participaran 
en una jornada de servei per a la reforestació dels boscos 
cremats durant l’incendi d’Òdena al terme del Bruc
La trobada l’organitza Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, l’Agrupació de Defensa Forestal del Bruc i l’Associació de Veïns de 
les Masies Sant Pau de la Guàrdia amb la col·laboració de Respira Energia i l’Ajuntament del Bruc

“deixem el món millor de com 
l’hem trobat” i impulsaran 
aquesta prova pilot de refo-
restació amb arbres fruiters 
i altres d’una zona devastada 
pel foc i deixaran que la natu-
ra segueixi el seu curs a par-
tir del llançament de les boles 
Nendo Dango en el municipi 

del Bruc.
La jornada l’organitzen Mi-
nyons Escoltes i Guies de 
Catalunya, l’Agrupació de 
Defensa Forestal del Bruc i 
l’Associació de Veïns de Sant 
Pau de la Guàrdia amb la col-
laboració de Respira Energia i 
l’Ajuntament del Bruc.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Tor-
re de Claramunt va in-
augurar dissabte 24 de 

febrer l’ampliació del tram 
de la carretera BV-2134 que 
uneix el nucli del municipi 
amb Capellades. Per a l’al-
calde Jaume Riba, aquestes 
obres dignifiquen l’entrada 
al nucli de la Torre, a banda 
de facilitar-hi la mobilitat i la 
circulació dels vianants. 
L’acte el va presidir Marc 
Castells, vicepresident se-
gon i president de l’Àrea de 
Desenvolupament Local de 
la Diputació de Barcelona, 
que va avançar l’arribada de 
més obres amb el suport de 
l’ens provincial. Abans de 

la inauguració, va tenir lloc 
una baixada popular en pa-
tinet en què va participar 
força gent, seguit de la tra-
dicional tallada de la cinta 
inaugural i d’un aperitiu per 
a tots els participants. Tot se-
guit l’alcalde i tot l’equip de 
govern es van desplaçar fins 
a l’Ajuntament on el diputat 
va signar el llibre d’honor a 
l’Ajuntament.
A banda d’ampliar un metre 
la calçada en el tram de la 
carretera entre el punt d’on 
surt del nucli  i el barri Serra 
Burgès, també se n’ha millo-
rat la pavimentació i se n’ha 
ampliat la vorera d’emer-
gència 3,5 metres per faci-
litar-hi la mobilitat. També 
s’hi ha fet una zona de pas 

de serveis d’aigües pluvials i 
serveis tècnics d’1,5 metres 
d’ample, amb un tractament 
que permet que sigui tran-
sitable a peu o en bicicleta. 
A aquest tram properament 
s’hi incorporarà un rètol de 
benvinguda al municipi i 33 
arbres.
Les obres d’ampliació i mi-
llora del tram de la BV-2134 
han tingut un import d’ad-
judicació de 386.000 euros i 
han estat finançades parci-
alment per la Diputació de 
Barcelona.

Inaugurada l’ampliació del tram de la BV-2134 
que uneix la Torre amb Capellades

La carretera ha guan-
yat 1 metre de calçada 
i 1’5 de zona de pas de 

serveis transitable
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui va viure di-
mecres 28 de febrer 
d’un dels episodis 

de temporal de neu més des-
tacats dels darrers anys. Si bé 
el primer avançament de la 
neu va fer acte de presència 
dimarts a la tarda i vespre, es 
pot dir que va ser merament 
anecdòtica. Ni la intensitat 
ni la temperatura ambient va 
fer que quallés aquest primer 
avançament de la nevada, que 
va deixar tot just un litre d’ai-
gua per metre quadrat. Amb 
tot, des de l’Ajuntament de 
Montbui es va activar en fase 
d’alerta el dispositiu per com-
batre els efectes de la possible 
nevada i ja durant la tarda de 
dimarts es va llençar sal per 
evitar els efectes d’una neva-
da que estava prevista per a 
la matinada del dimarts 27 al 
dimecres 28 i que va arribar 
de forma puntual amb força 
intensitat.
La nevada durant les prime-
res 12 hores del dimecres 28 
de febrer ha estat una de les 
més importants dels darrers 

anys, tant per la intensitat 
com per la durada. La com-
binació d’una massa d’aire 
siberià amb una borrasca at-
làntica va combinar-se explo-
sivament, afavorint la presèn-
cia de precipitacions amb una 
cota de neu baixíssima. Ja de 
matinada va començar a nevar 
de forma persistent i a partir 
de les cinc de la matinada va 
començar a quallar. Des de 
l’Ajuntament de Montbui s’ha 
anat treballant per coordinar 
les diferents tasques, dirigides 
a mantenir la normalitat en la 

mesura del possible i a prio-
ritzar la mobilitat dels ciuta-
dans, sempre demanant a la 
població que es mantingués la 
calma i que s’evitessin despla-
çaments innecessaris tenint en 
compte la intensitat del feno-
men atmosfèric. 
En alguns punts del Nucli 
Urbà, durant el matí s’havien 
acumulat uns sis centímetres 
de neu, mentre que a diferents 
punts del terme municipal 
com ara la zona de la Censa-
da, la nevada deixava gruixos 
superiors als nou centímetres.    

La nevada més intensa dels darrers anys posa a prova el 
dispositiu d’emergències de Montbui

L’Alcalde Teo Romero va des-
tacar que els equips d’emer-
gència municipals han tre-
ballat “amb tots els recursos 
humans i tècnics disponibles 
per fer front a un episodi de 
neu molt intens, un dels més 
forts dels darrers anys”. En 
el moment de tancar aques-
ta crònica es mantenia tallat 
l’accés a La Tossa de Montbui 
(BV-2204). Com explica Ro-
mero “fins el moment s’ha pri-
oritzat garantir la movilitat als 
principals nuclis de població 
montbuiencs. Garantir la mo-

bilitat i, en la mesura del pos-
sible, la màxima normalitat és 
sempre la nostra prioritat”.  
Els centres educatius mont-
buiencs van estar oberts en 
horari normal, amb una mí-
nima afluència d’alumnes, 
sense que s’avancés matèria 
avaluable en cap cas. Les llars 
d’infants municipals també 
van obrir, amb una mínima 
afluència d’infants. A l’ambu-
latori montbuienc la jornada 
també va ser especial, amb 
molta menys activitat que en 
una jornada normal.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest passat dissabte 24 
de Febrer, al voltant de 
120 persones van om-

plir la sala petita de la Bibliote-
ca Mont-Àgora de Santa Mar-
garida de Montbui per tal de 
conèixer les novetats que inclou 
aquest segon número de Narra-
nación, una revista que promou 
la col·laboració entre escriptors 
i il·lustradors de l’Anoia.
La sessió va ser conduïda pels 
seus editors, Javi Fernández, 
Marc González i Teresa Suau, 
que van donar detalls del pro-
cés creatiu i de participació que 
ha fet possible que aquesta nova 
entrega tingui més continguts 
i també noves seccions, com la 
de poesia i la de relat en anglès, 
a banda dels relats curts que són 
el nucli de la publicació.
A l’acte es van poder escoltar 
alguns relats de la revista, pre-
sentats en forma d’audiorelats 
amb música original i efectes 
sonors, i tres poemes recitats 
pel poeta Daniel Clemente 
Butxaca, un dels col·laboradors 

d’aquest segon número. Els 
editors van voler remarcar en 
tot moment l’objectiu tant de la 
revista com del projecte Narra-
nación en general, que aposta 
per posar en contacte a tots els 
artistes que hi vulguin partici-
par, intentant crear continguts 
de qualitat i promocionant la 
participació entre ells en di-
ferents projectes culturals fu-
turs. Un dels actes destacables 
que portaran a terme en els 
pròxims mesos, és l’exposició 
“Il·lustracions i lletres de l’Ano-
ia” que ocuparà gran part del 
mes d’Abril, inclosa la Diada de 
Sant Jordi, i que tindrà lloc a la 
Biblioteca Central d’Igualada.
La presentació va donar el tret 
de sortida a la 46a Ter-Cat de 
la Societat Catalana de Cièn-
cia-ficció i Fantasia, que va 
continuar amb un dinar col·lo-
qui amb presentacions de lli-
bres, autors i editors, i on tots 
els participants de la revista 
van poder compartir experièn-
cies i projectes amb membres 
de la Societat.
Els editors de Narranación 

van voler destacar molt la fei-
na que les biblioteques fan per 
la cultura i, en aquest cas, van 
donar les gràcies a la Biblioteca 
Mont-Àgora pel suport rebut.
La revista Narranación es pot 
trobar a les llibreries Llegim i 
Cal Rabell d’Igualada i en el seu 
web www.narranacion.com, on 
també es publiquen periòdica-

ment relats il·lustrats. A Face-
book i Twitter es poden trobar a 

Unes 120 persones a la presentació del 
segon número de la revista “Narración”

@narranacion, i pròximament a 
iVoox en un canal d’audiorelats.

JORNADA DE PORTES OBERTES
DISSABTE, 10 DE MARÇ D’11 A 13H.

Més info: T. 93 805 52 62 | gasparcamps@gmail.com | www.escolagasparcamps.org

Inscripció telemàtica a les proves d’accés del 13 al 22 de març
http://ensenyament.gencat.cat

Estudis professionalitzadors
Cicles de grau mitjà i superior de disseny gràfic i artesania en cuir 

Workshop
de pell

Fes un objecte volumètric amb 

la tècnica d’origami amb pell

Horari: d’11 a 12 del matí

Places limitades

Gratuït

*Invitaci
ó*
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La regidoria d’Infància 
i Joventut de l’Ajun-
tament de la Pobla de 

Claramunt organitza, per les 
vacances escolars de Setmana 
Santa, les propostes del Juga i 
del Casalet de Primavera. Les 
inscripcions ja estan obertes 
es podran fer fins al dimecres 
14 de març, a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal, de dilluns a 
dijous, de les 9 del matí a les 
12 del migdia, i de dilluns a 
divendres, de les 4 a les 7 de 
la tarda.
En el moment d’inscriure’s 
caldrà portar la butlleta d’ins-
cripció, una fotocòpia de la 
targeta de la Seguretat Social 
i una fotocòpia del DNI del 
pare, mare o tutor/a del nen 
o nena. Les butlletes d’ins-
cripció es poden trobar a la 
consergeria de l’escola Maria 
Borés, a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal, a l’Equipament Infantil 
de can Galan, al Cau Jove i a 
l’Ajuntament. També es poden 
descarregar al web municipal.
Tant el Juga com el Casalet es 
faran del dilluns 26 al dijous 

29 de març, de les 9 del matí 
a la 1 del migdia, i el preu serà 
de 20 €. També es disposarà 
d’un servei d’acollida, de 3/4 
de 8 a 3/4 de 9 del matí i d’1/4 
de 2 a les 2 del migdia. El preu 
serà d’1 € al dia per a cada 
franja horària. 
El Casalet està adreçat als in-
fants des de P0 fins a P2 i el 
Juga, als nens i nenes des de P3 
fins a 6è. La primera proposta 
es fa a la Llar d’Infants Muni-
cipal Sol Solet i la segona, a 
l’escola Maria Borés. Durant 

Obertes les inscripcions del Juga i del 
Casalet de Primavera

els quatre dies, els infants que 
participin al Casalet podran 
explorar, jugar, cantar, ballar i 
gaudir de moltes altres activi-
tats. Els nens i nenes que vagin 
al Juga faran manualitats, sor-
tides als parcs i equipaments 
del poble, jocs al pati, cantar i 
dansar, i també faran la mona. 
Les propostes del Casalet i del 
Juga s’organitzen coincidint 
amb les vacances escolars de 
Nadal, Setmana Santa i estiu i 
en cada edició tenen una molt 
bona acollida.

ÒDENA / LA VEU 

Hereus i pubilles d´Òdena 
van visitar el monestir de 
Montserrat aquest diumen-
ge 25 de febrero, juntament 
amb tot el pubillatge de  Ca-
talunya. La trobada estava 
encapçalada per la pubilla 
de Catalunya, la solsonina 
Anna Montraveta i l’hereu de 

Catalunya, el berguedà Èric 
Parcerissa. Més de cent re-
presentants de la cultura i les 
tradicions van passar el diu-
menge a la muntanya on van 
asistir a una missa conventual 
a la Basílica i des d’on van ser 
saludats pel Pare Abat. El pu-
billatge d’Òdena hi va comp-
tar amb una gran representa-
ció de persones de l’entitat.

El pubillatge d’Òdena a la 
visita de tot el pubillatge 
de Catalunya a Montserrat

ÒDENA / LA VEU 

El govern d’Òdena, en-
capçalat per l’alcalde 
Francisco Guisado, 

responsable també de l’Àrea 
del Servei a les Persones de 
la Mancomunitat d’Òdena, 
donarà suport a la vaga femi-
nista convocada per al dia 8 
de març. Amb aquesta decla-
ració, el govern d’Òdena re-
ferma el seu compromís amb 
les dones, amb la defensa dels 
seus drets i amb les polítiques 
d’igualtat com a instrument 
per avançar vers una societat 
democràticament més justa i 
equilibrada a la presa de deci-
sions entre homes i dones.
Amb la previsió d’aprobar una 
moció de suport a la vaga en 
el ple del pròxim 6 de març, 
el govern d’Òdena avança que 
es compromet a sumar-se a la 
vaga laboral convocada pels 
sindicats majoritaris, UGT 
i CCOO, de dues hores de 
durada durant el 8 de març. 
També s’adhereix a la jorna-

da reivindicativa convocada 
pel moviment feminista i es 
compromet a difondre els 
objectius i accions d’aquesta 
iniciativa entre els col·lectius 
i entitats de dones, centres jo-
ves i entre les entitats locals.
L’alcalde d’Òdena i responsa-
ble de l’Àrea del Servei a les 
Persones de la Mancomunitat 
d’Òdena, Francisco Guisa-
do, ha manifestat que “aquest 
any el dia 8 de març ha agafat 
un caire més reivindicatiu en 
relació a la igualtat salarial 

El govern d’Òdena dóna suport a la 
vaga del 8M

entre l’home i la dona: la bret-
xa salarial és del 23.9% i això 
és inacceptable”. Guisado ha 
afegit: “vivim en una societat 
amb moltes desigualtats entre 
l’home i la dona i on no som 
capaços d’eliminar els com-
portaments masclistes: pro-
fessions feminitzades i mal 
pagades, falta de mesures de 
conciliació familiar, un injust 
repartiment de tasques a casa 
i menys presència als llocs di-
rectius provoquen una discri-
minació insuportable”.

MONTBUI / LA VEU 

Al nucli antic de Santa Mar-
garida de Montbui, senyore-
jant la plaça Major, es troba 
l’antic Palau dels Comtes de 
Plasencia. Aquest gran casal, 
conegut popularment com 
la Casa Gran, es troba docu-
mentat ja des del segle XII 
en que apareix la domus de 
Montbui ubicada dins de la 
sagrera de la capella de Santa 
Coloma i conjuntament amb 
aquesta provocà el naixement 
i creixement del lloc de Santa 
Margarida. 
Passant els segles, l’antiga 
casa fortificada va créixer i 
es reconvertí en el palau que, 
des de fa un temps, es pot vi-
sitar cada primer diumenge 
de cada mes. 
Així doncs, aquest proper 
diumenge 4 de març,  de la 
mà d’Anoia Patrimoni, tin-

dreu una nova oportunitat de 
descobrir el Palau dels Com-
tes de Plasencia, iniciant-ne 
la visita a les 12:00h. 

Visita a l’església de Santa 
Margarida
Tot i que a primer cop d’ull, 
l’església de Santa Margarida, 
al nucli antic de Montbui, no 
desperta un especial interès, 
més enllà de ser una fita re-
coneixible, pel seu campanar 
del segle XIX, des de qual-
sevol punt del poble, aquest 
edifici amaga grans secrets.
Aquest temple, a cavall entre 
el renaixement napolità i el 
barroc català, amaga en el seu 
interior secrets que ens par-
len del domini dels Lanuza a 
Montbui.
Veniu a descobrir els secrets 
de Santa Margarida amb 
Anoia Patrimoni, aquest dis-
sabte 3 de març a a les 12:00.

Tornen les visites guiades 
al Palau dels Comtes de 
Plasencia i a l’església de 
Santa Margarida
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Casa de Andalucía 
de l’Anoia celebrarà el 
proper cap de setmana, 

3 i 4 de març, el Dia d’An-
dalusia. Des de l’entitat han 
preparat un ampli programa 
folklòric i gastronòmic amb 
la complicitat i la col·labora-
ció d’entitats locals i d’altres 
cases regionals. Tots els actes 
es faran a la seu de l’entitat, al 
carrer Felip II, 34-36, de Vila-
nova del Camí.
El programa festiu s’obrirà 

La Casa de Andalucía celebrarà el Dia 
d’Andalusia amb un ampli programa 
folklòric i gastronòmic

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Unión Cultural Extre-
meña Anoia ha celebrat 
aquest cap de setmana 

una de les cites amb més tra-
dició a l’entitat: la matança del 
porc. Una jornada gastronò-
mica i social que  es celebra des 
de fa 23 anys i que va tornar a 
aplegar al parc Fluvial amics i 
simpatitzants de l’entitat.
El president de l’entitat Paco 
Nevado ha fet una valoració 
molt positiva de la jornada 
que va aconseguir superar les 
expectatives marcades pel que 
fa a la participació. Nevado 
calcula que durant el dia van 
passar pel Parc Fluvial més de 
300 persones i el dinar, cocido 
extremenyo, va aplegar a taula 
més de 130 comensals.
Nevado ha agraït també la 
participació en aquest acte del 

consistori vilanoví, govern i 
oposició, “que van tenir a bé 
acompanyar-nos en algun 
moment de la celebració”.
Aquesta és una festivitat, ex-
plica Nevado, que intenta pre-
servar antigues tradicions ex-
tremenyes com el llenado que 
és l’embotit a la tripa del pre-
parat per al xoriço i la patate-
ra. Aquest procés es fa seguint 
l’antiga tradició: amb un tub 
llarg que funciona com embut 
per on es fa passar la carn pi-
cada ja adobada.
El president de la casa extre-
menya explica que aquests 
embotits es posen a curar en 
un magatzem i que d’aquí 
unes setmanes els oferiran, en 
el marc d’alguna activitat, a les 
persones que han col·laborat 
en la seva elaboració.
Aquest acte de trobada i 
convivència va servir per re-

Més de 300 persones celebren amb 
la UCE Anoia l’antiga tradició de la 
matança del porc

dissabte a la nit amb la pre-
sentació del dia d’Andalusia 
i l’actuació dels quadres de 
ball “Las Flamenquitas”, de 
Sweet Índia, i “Los Vivancos”, 
d’Artístic, que amenitzaran 
l’estona prèvia al sopar. La nit 
acabarà amb un ball.
L’endemà diumenge, els actes 
es reprendran a les 11 h amb 
les típiques migas i a les 13 h, 
es celebrarà la missa amb una 
ofrena floral a la Verge i ame-
nitzada pels cors de l’entitat 
“Rocieros del Camino”.
Pel volts de les 14 h, està pre-

vist iniciar el dinar que també 
oferirà un àpat tradicional, el 
cocido andaluz. Els tiquets 
del dinar es poden adquirir a 
la Casa de Andalucía al preu 
de 12 €. Els socis tenen un 
descompte de 4 €.
La sobretaula estarà ben 
animada ja que comptarà 
amb les actuacions del Cor 
“Alhambra” de l’Hospitalet 
de Llobregat; el quadre de 
ball “Aires de Andalucía” 
i “Zambra” i una actuació 
sorpresa que l’entitat no ha 
volgut desvetllar.

cordar algunes tradicions 
d’antany, com l’encesa de les 
candeles o lumbre, al caliu de 
les quals es comparteixen re-
cords i vivències.
“Les creences familiar poden 
afectar les nostres decisions, 
l’autoestima i les relacions 
afectives”
La propera cita amb la Unión 
Cultural Extremeña Anoia 
està prevista per al  proper 
10 de març per celebrar el 
dia de la Dona Treballadora. 
La UCE ha convidat Veròni-
ca Amezcua, psicòloga i psi-
copedagoga que es farà càrrec 
d’una xerrada-col·loqui sobre 
les creences familiars i de com 
ens poden afectar en el dia a 
dia. Aquestes creences, explica 
Amezcua, poden influir en la 
presa de decisions, en l’autoes-
tima i en les relacions afectives 
o familiars.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Grans i petits van parti-
cipar aquest dissabte 
a la inauguració ofici-

al de l’espai de joc de la plaça 
del Mercat. Una matinal que 
va oferir a la quitxalla un racó 
per a fer manualitats i un ta-
ller de pintacares, a càrrec de 
Diverevent, que va estar força 
concorregut. I tampoc hi va 
faltar la xocolata desfeta i la 
coca de Cal Rubio. L’alcaldes-
sa Noemí Trucharte, acom-
panyada d’un bon nombre de 
nens i nenes, va tallar la cinta 
inaugural que després va re-
partir entre els assistents.
El regidor d’Urbanisme, Juan 
Manuel Cividanes, va ser l’en-
carregat d’encetar aquest acte 
inaugural tot resumint l’obra 
feta a l’espai de jocs de la pla-
ça, que  ha afegit prop de 140 
metres quadrats més als que 
ja tenia. El regidor va explicar 
que s’havia incorporat terra 
de cautxú en bona part de 
l’espai tot i que també hi ha 

una part de sorral, pensat per 
als més petits. 
El govern també va triar els 
jocs pensant en quitxalla de 
diferents edats i també va 
anunciar que properament 
s’instal·larien papereres a 
l’espai, unes papereres, va dir 
que s’integraran a l’espai i que 
segueixen un estil i un dis-
seny agradable i divertit.
L’Alcaldessa Noemí Trucharte 
va adreçar el seu parlament 
als més petits als qui va de-
manar que “cuidin i respectin 
aquest espai” i va anunciar 
que des del govern i encap-
çalats per l’àrea i el regidor 
d’Urbanisme s’està tirant en-
davant un programa de mi-
llora i renovació de diferents 
places del municipi. 
L’acte que va aplegar força 
famílies a la plaça va con-
tinuar amb una xocolatada 
popular que incloïa un am-
pli assortiment de productes 
aptes per a celíacs i un espai 
de manualitats, amb un ta-
ller de pintacares.

Grans i petits gaudeixen 
de la inauguració de 
l’espai de jocs de la plaça 
del Mercat 
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest segon diumen-
ge de Quaresma Ca-
pellades ha celebrat 

el Mercat Figueter, una fira 
molt antiga ja documentada 
al segle XV. Al llarg dels anys 
aquest mercat ha anat evolu-
cionant fins esdevenir l’actual 
Mercat Figueter, una proposta 
per tot el dia que combina la 
promoció econòmica i la cul-
tura amb activitats per a totes 
les edats.
Segons Àngel Soteras, regidor 
de Promoció, “Enguany hem 
aconseguit entre tots bastir una 
gran Fira: més parades, més 
activitats de tot tipus i per a to-
tes les edats... més moviment, 
en definitiva, que al capdavall 
és del que es tracta en una fira. 
I hem aconseguit també evi-
tar massificacions i millorar 
la fluïdesa evitant atapeir els 
carrers cèntrics de parades i 
programant espectacles itine-
rants per afavorir la circulació. 
Donem continuïtat així a la 
línia iniciada els últims anys i 
que entenem que és la que ens 
permetrà fer créixer el Mercat 
Figueter encara més”.
En aquesta línia de destacar la 
participació es van manifes-
tar també els diferents polítics 
durant l’acte d’inauguració. 
Així l’alcalde, Aleix Auber, va 
obrir els parlaments ressaltant 

“la tradició que representa el 
Mercat Figueter, l’espai que 
continua ocupant com a co-
merç i la participació de tots 
els col·lectius que en prenen 
part”. Seguidament el Diputat 
delegat de Comerç de la Di-
putació de Barcelona, Isaac 
Albert, va voler expressar-se 
en el mateix sentit, recordant 
que “una fira bàsicament és 
la conjunció de tres elements: 
l’activitat econòmica, la pro-
moció cultural i la presència 
de les entitats i elements pro-
pis de cada indret, que és el 
que dóna la personalitat i evi-
ta l’homogeneïtzació. Per això 
dies com el d’avui tenen el seu 
valor”. Finalment va intervenir 
el regidor de Promoció eco-
nòmica, Àngel Soteras, qui a 
banda d’agrair la participació 
de tothom, va tenir un record 
especial per a les persones 
que haurien pogut assistir a la 
fira i la seva situació personal 
els ho ha impedit amb clares 
al·lusions a Oriol Junqueras, 
Joaquim Forn, Jordi Cuixart i 
Jordi Sànchez.
Enguany la inauguració va 
ser diferent perquè a més 
dels parlaments protocol·la-
ris, també hi va participar el 
Grup Teatral amb una acció 
que des dels balcons de la 
plaça volia fer paròdia de l’ac-
tual moment, des de diversos 
punts de vista.

Malgrat ser a les acaballes de 
febrer, aquest diumenge el sol 
ha acompanyat i escalfat un 
ambient ple de propostes. A la 
plaça Verdaguer tot el dia s’ha 
pogut degustar i conèixer els 
diferents productes de la co-
marca de l’Anoia.
Al carrer Major, s’hi han col-
locat els oficis antics, amb els 
professionals del fang, l’espart, 
el vímet, el vidre, el ferro, la 
fusta i la pedra, treballant-hi 
tot el dia.
Les famílies amb nens, han 
pogut disfrutar dels diferents 
espais de joc, a la places de 
Sant Miquel i d’Àngel Guime-
rà i dels animals de granja ins-
tal·lats al Parc de la Bassa.
La plaça de Catalunya ha 
centralitzat els estands de di-
ferents comerços i de les en-
titats, més actuacions en di-
recte: Coral Xeremell, Banda 
de l’Escola de música, teatre... 
i l’animació en directe de dos 
espectacles: el de la Trans-
humància – amb els titelles 
d’ovelletes, gossos, carro i pas-
tor- i el de la Catalan Bagpipe 
Band, amb els escocesos.
I encara, el diumenge ha donat 
per visitar l’exposició amb els 
quadres del Concurs de Pintu-
ra Ràpida i el Museu Molí Pa-
perer, menjar “migas”, fideuà i 
formatges i fuets de tots tipus 
i beure vermut, gintònic i vins 
de tots els gustos.

La tradició torna a Capellades pel Mercat Figueter

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte s’ha ce-
lebrat a Capellades la 
XXXI ena. edició del 

Concurs de Pintura Ràpida 
Joan Campoy.
Aquest any s’ha comptat amb 
la participació de 22 pintors, 
que s’han repartit 4 premis. 
Des de l’any passat, el con-
curs té dues convocatòries di-
ferents. D’una banda hi ha el 
Premi Capellades i de l’altra la 
categoria general. La primera 
opció aquest any s’ha dedicat 
a la plaça Verdaguer i rodalies 
i ha estat un espai molt ben 
acollit ja que molts pintors 
l’han triat. 
El Jurat del Concurs -format 
per representants dels Amics 
de les Arts, persones de reco-
neguda solvència artística i el 
regidor de Cultura, Àngel So-

teras- va escollir a Aida Mauri 
com a guanyadora del Premi 
Capellades amb 400 euros. La 
categoria general va triar so-
bretot a dones, excepte en el 
primer premi que va ser per 
Julio Garcia. El segon lloc va 
ser per Mercè Humedas i el 
tercer per Núria Riba.

La mostra amb les 22 pintures 
participants es pot visitar a 
Casa Bas fins el diumenge 11 
de març.
Les obres guanyadores 
han quedat en propietat de 
l’Ajuntament de Capellades, 
incorporant-se al Fons d’Art 
Municipal.

El Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy porta 
22 pintors a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

L’Esplai Aliret i l’Ajuntament de 
Capellades organitzen nova-
ment el Casal de Setmana Santa 
que enguany es titula “La Mà-
quina del temps”. Es farà els dies 
26, 27, 28 i 29 de març. El preu 
per als 4 dies és de 25 euros, 
l’acollida d’una hora són 8 euros 
més i si es vol dinar cal afegir 12 
euros. El Casal funcionarà de 9 
a 13, l’acollida de 8 a 9 i l’hora 
del dinar serà de 13 a 15 hores.
Si es vol participar, cal inscriu-
re’s abans del 16 de març. S’ha 
de fer l’ingrés al número de 
compte corrent ES97-0182-
1404-3202-0150-9547, portar la 
butlleta a la biblioteca i omplir 
el full d’inscripció.
Hi haurà una reunió informati-
va el dia 15 de març a les 8 del 
vespre a la sala d’actes de la Bi-
blioteca.

Inscripcions 
obertes per al Casal 
de Setmana Santa

Els autors no premiats que 
vulguin recuperar els seus tre-
balls podran fer-ho a partir 
del 19 de març, presentant el 
corresponent resguard. L’orga-
nització enten que els partici-
pants que no recullin les obres 
abans del 20 d’abril, voldrà dir 
que hi renuncien.
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Diumenge passat el 
Grup Teatral de Ca-
pellades va celebrar 

40 anys de vida teatral trans-
correguts des d’aquell 25 de 
febrer de 1978 en que un 
nombrós grup de capelladins 
el va fundar. 
A les onze del matí dins els 
actes d’inauguració del Mer-
cat Figueter, un equip d’una 
trentena d’actors, tècnics i 
col·laboradors va presentar 
l’espectacle El meu balcó. 
Aquest muntatge teatral fresc 

i dinàmic es va desenvolupar 
a cinc balcons de la plaça Ca-
talunya, representat abans i 
després dels parlaments pro-
tocolaris d’inauguració de la 
Fira. 
La paròdia va presentar cinc 
famílies de característiques 
ben diferents, que fent ter-
túlia des del seu balcó van 
aconseguir que el nombrós 
públic assistent a la plaça 
somrigués i es divertís del 
breu espectacle. 
EL cant de la Senyera va do-
nar pas a la penjada de la se-
nyera, d’una pancarta com-

memorativa i d’un domàs 
groc en recordança dels que 
no hi van poder ser.   
Durant tot el dia l’elenc cape-
lladí va mostrar a tots els as-
sistents el seu estand on s’hi 
trobaven àlbums fotogràfics 
de la seva història i un plafó 
on s’hi podien recordar les 54 
obres teatrals que han presen-
tat al llarg d’aquests quaranta 
anys. 
Un pastís i les copes alçades 
i compartides, van servir per 
brindar pel temps passat i so-
bretot pel futur del teatre a 
Capellades i a tot Catalunya. 

El Grup Teatral de Capellades 
celebra 40 anys

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Masquefa 
manté com a un dels seus ei-
xos bàsics i prioritaris d’acció 
de dotar els masquefins d’eines, 
projectes i equipaments de pri-
mera qualitat que els permetin 
formar-se educativa i professi-
onalment i promocionar-se a 
nivell laboral. En aquesta línia, 
el consistori aposta decidida-
ment, un any mes, per Fira Fu-
tur. Dijous 8 de març, la Sala 
Polivalent i el pati de La Fàbri-
ca Rogelio Rojo seran l’escena-
ri de la dotzena edició d’aquest 
projecte impulsat per la Xarxa 
Transició Escola Treball Ano-
ia Sud, amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya. 
Fira Futur va dirigida als jo-
ves, a les seves famílies i a les 
persones en actiu o en situació 
d’atur que volen continuar for-
mant-se. Per tot plegat, al llarg 
de tota una jornada (de les 10 
h. a les 13:30 h. i de les 16 h. 
a les 18 h.) la Fira ofereix als 
visitants estands d’oferta for-
mativa, punts d’orientació, es-
pais d’experiències i formació 
per a professionals; i tot, amb 
la participació directa d’insti-
tuts, acadèmies, serveis d’ori-
entació, cossos de seguretat 
i institucions que mostraran 
diferents opcions formatives i 
professionals que existeixen a 
l’Anoia Sud i en el seu àmbit 
d’influència, tant per continu-
ar estudiant com per repren-
dre els estudis. 

Estands d’oferta formativa 
Diferents centres exposaran 
la seva oferta formativa, faran 
exhibicions i demostracions 

pràctiques amb l’objectiu de 
mostrar al públic com són els 
estudis que els proposen. 
Diversos professionals de 
l’orientació oferiran informa-
ció i assessorament persona-
litzat als visitants sobre les di-
ferents opcions per continuar 
estudiant.

Espai d’experiències 
Professionals de diferents 
branques impartiran xerrades 
al Centre Tecnològic Comuni-
tari (CTC) de Masquefa sobre 
com van cursar els seus estu-
dis i com després els apliquen i 
han trobat una feina. Les con-
ferències tractaran l’àmbit so-
cial, científic, físico-esportiu, 
humanístic, de cossos de segu-
retat, tecnològic i sanitari. En-
guany, s’incorporen experièn-
cies que adoptaran un format 
més pràctic i experimental. Els 
visitants podran escollir les 
xerrades que més els interes-
sin. El programa de les xerra-
des es podrà consultar, prèvia-
ment, al web de la xarxa TET i 
al punt d’informació de la fira, 
el mateix dia. 

Formació per a professio-
nals 
Dimecres 21 de març, de 
09:30 h. a 11 h., a la Sala d’Ac-
tes de la Biblioteca el Safareig 
(Capellades), acollirà una 
xerrada sobre les novetats en 
el sistema educatiu adreçada 
a tècnics i professionals de 
l’àmbit educatiu. 

Xerrades d’orientació 
Al llarg de la setmana de Fira 
Futur, també es realitzaran di-
verses xerrades d’orientació 
adreçades a diferents col·lectius.

Fira Futur compleix 
aquest mes de març la 
seva dotzena edició

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

La primera recollida de 
mostres de defecacions 
d’animals de compa-

nyia a la via pública ha per-
mès identificar els propieta-
ris, que rebran una sanció de 
fins a 100€.
El passat dilluns 29 de gener 

es va efectuar la primera re-
collida de mostres de defeca-
cions a la via pública per tal 
d’identificar els propietaris 
d’animals de companyia que 
han tingut un comportament 
incívic. Es van recollir un to-
tal d’11 mostres, totes elles al 
nucli i situades al parc de Cal 
Ponsa, plaça Oliveres, carrer 

Primeres sancions per defecacions de 
gossos a la via pública

de Pep Ventura i carrer Isidre 
Vallès.
Després de l’anàlisi genètic i 
comparats els resultats amb 
la base de dades d’animals de 
companyia censats als Hosta-
lets de Pierola, en dos casos 
s’ha pogut determinar a quins 
animals corresponen les defe-
cacions i qui és el propietari.

Caldera mural de condensació de baix consum amb 
bescanviador primari monoespira d’alta circulació:

 · Classe 6 Nox, que ja compleix amb les 
 exigències de la ErP per 2019

 · Màxima classe d’e�ciència estacional 
 de calefacció A

 · Rendiment d’ACS per�l XL i XXL

 · Estalvi energètic �ns a un 30%

*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent de la instal·lació
*Condicions de garantia especi�cades pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial + 1 corba de 90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga anualment o
  semestralment durant els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera �ns a 7 anys NO té cap cost addicional

OFERTA HIVERN 2018 CALDERA CONDENSACIÓ

995€ (IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys +
Contracte Manteniment de 7 anys*
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Aquest mes de febrer, es 
dóna el tret de sortida 
a una nova edició de 

‘Fem Cultura’, un programa 
impulsat per la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Masquefa i que té com a ob-
jectiu difondre i promoure la 
cultura a través de l’organit-
zació de temporades estables 
d’activitats culturals. Al llarg 
d’enguany, el consistori oferi-
rà als masquefins un extens i 
complet programa de propos-
tes que inclou sortides, balls 
populars i xerrades sobre múl-
tiples temàtiques.
Fins a finals del mes de de-
sembre, es realitzaran prop 
d’una trentena d’activitats. Es-
ther Ibáñez, regidora de Cul-
tura, assegura que “enguany, 
amb l’objectiu de potenciar el 
projecte, el programa inclourà 
com a gran novetat la fotogra-
fia, amb el curs de fotografia i 
la tercera edició del Concurs 
de Fotografia Instagram com 
a grans exponents”. En aques-
ta línia, Ibáñez avança que 
“també apostem per renovar 
el format de les xerrades, que 
aquest 2018 tindran com a te-
màtica temes i qüestions d’in-
terès de la nostra vila”.

Balls populars
La Sala Polivalent acollirà fins al 
23 de desembre un total de 16 
actuacions a càrrec del ‘Grup 
Choffers’, ‘Duet Amor’, ‘Som-hi 
Band’ i ‘Duo Melody’. Els balls 
començaran a les 18 h. i tindran 
un preu simbòlic de 2€.

Sortides culturals
El ‘Fem Cultura’ 2018 inclou 
un total de sis sortides cultu-

rals a diferents punts de Ca-
talunya. La primera d’elles, 
el 17 de març, a la Casa de 
les Punxes i Sant Pau recin-
te modernista. El programa, 
però, també portarà enguany 
al masquefins a les Coves de 
Salnitre (28 d’abril), la Ciuta-
della Ibèrica i Castell de Santa 
Creu de Calafell (26 de maig), 
Besalú (16 de juny), el Mo-
nestir de les Avellanes i Fira 
del Torró (13 d’octubre) i el 
Parc Güell (10 de novembre).

Xerrades
La Biblioteca Municipal 
serà l’espai escollit al llarg 
d’aquest 2018 per dur a ter-
me un total de cinc confe-
rències sobre diferents te-
màtiques relacionades amb 
Masquefa i a càrrec d’experts 
i professionals: ‘Perquè fem 
excavacions paleontolò-
giques a Masquefa’ (16 de 
març), ‘Masquefa, el paradís 
perdut fa 11 milions d’anys’ 
(11 de maig), ‘Masquefa a 
l’univers’ (26 d’octubre), 
‘Masquefa a la prehistòria’ 
(data per confirmar) i ‘Mas-
quefa, carrer de Barcelona’ 
(data per confirmar).

Arriba una nova edició 
del ‘Fem Cultura’

EL BRUC / LA VEU 

El Ple Municipal, celebrat 
el dimecres 23 de febrer 
a l’Ajuntament del Bruc, 

ha aprovat per unanimitat una 
moció de suport a les 51 per-
sones que han rebut una ci-
tació del jutjat d’Igualada per 
declarar els propers dies 6 i 7 
de març.
Els investigats en aquest pro-
cediment penal, alguns dels 
quals bruquetans, consten en 
els atestats policials relacionats 
amb diversos talls de carretera 
ocorreguts durant la jornada 
de vaga general del passat 8 
de novembre. Va ser una vaga 
legal i degudament convoca-
da, amb el suport de diverses 
agrupacions sindicals i de les 
grans entitats del sobiranisme 
català. 
La del 8 de novembre va ser 
una jornada de mobilització 
general, arreu del país, en de-

fensa de la dignitat i de la de-
mocràcia, com anteriorment 
ho van ser el dia 1 i 3 d’octubre. 
Una jornada en defensa de la 
democràcia, contra la repres-
sió policial i judicial, de reivin-
dicació republicana i de defen-
sa de les institucions i càrrecs 
polítics i cívics empresonats o 
forçats a marxar en exili.
És per tot això que el Ple Mu-
nicipal va decidir mostrar la 

El Bruc mostra el seu suport als encausats 
per les mobilitzacions del 8 de novembre

seva “solidaritat amb les per-
sones citades, el reconeixe-
ment cap a les mobilitzacions 
massives de caràcter no violent 
protagonitzades pel poble ca-
talà i l’oposició a l’inici de les 
diligències prèvies del proce-
diment iniciat pel jutjat d’ins-
trucció número 1 d’Igualada”, 
a qui se li traslladarà l’adopció 
de l’acord aprovat per l’Ajunta-
ment del Bruc.

PIERA / LA VEU 

Els dies 20, 21, 22 i 23 
de febrer s’ha celebrat 
a Madrid SICUR 2018, 

el Saló Internacional de la Se-
guretat. Actualment a SICUR 
està en un moment d’impor-
tant creixement. En total hi 
ha hagut unes 640 empreses 
presentant les seves novetats i 
Dyneke no hi podia faltar.
Hem estat presents per donar 
a conèixer el nostre nou catà-
leg de vestuari laboral per als 
sectors de Sanitat, Comerç, 

HealthCare i Hostaleria.
Durant els quatre dies que ha 
durat aquest esdeveniment, 
tant la Fira com els espais on 
es feien activitats, han tingut 
sempre un alt índex d’ocupa-
ció.
Tornem de SICUR 2018 molt 
satisfets ja que molta gent es 

Així va ser el pas de Dyneke (Piera) 
per SICUR 2018

va apropar al nostre estand 
per interessar-se pel nostre 
vestuari. I hem pogut donar 
a conèixer el nostre produc-
te, el seu disseny i qualitat en 
aquest esdeveniment tan im-
portant que s’ha consolidat 
com una gran plataforma de 
promoció

BUSQUEM MAQUINISTA I AJUDANT
per a màquina d’offset de gran format

BUSQUEM MAQUINISTA I AJUDANT
oficial 1a troqueladora

Trucar al telèfon 93 804 00 53
(horari d’o�cina)

o bé enviar CV a sergi@igeasa.es

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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PIERA / LA VEU 

L’Antoni Bassas a Piera
Dins el quart cicle del 7 
d’experiències el proper 

dijous 8 de març a les 19h el 
periodista Antoni Bassas serà a 
la Biblioteca de Piera per pre·
sentar el seu llibre Bon dia, són 
les vuit!. 
Bon dia, són les vuit! Que 
aquest 2018 ha rebut el 50è 
Premi Josep Pla, és una cròni·
ca periodística dels anys que el 
reconegut periodista va dirigir 
i presentar “El Matí de Cata·
lunya Ràdio”. És un llibre que 
traspua periodisme i ràdio, on 
s’hi veuen els professional que 
van gestar el programa cada 
dia i els col·laboradors que el 
van elevar a la categoria d’in·
oblidable, amb episodis que 
van fer vibrar l’antena cada 
matí durant més d’una dècada 
i que els oients encara recorden 
amb nostàlgia. L’obra però vol 
anar més enllà d’un retrat en 
primera persona del progra·
ma i busca esdevenir un retrat 
humà a partir dels entrevistats 
i tertulians, un testimoni de la 
memòria col·lectiva d’un país 
que buscava la seva veu. 
Antoni Bassas i Onieva (Barce·
lona, 1961) és un dels periodis·
tes més coneguts i seguits del 
país. Una imparable vocació el 
va portar a la ràdio amb setze 
anys, i des d’aleshores hi ha tre·
ballat sempre, simultàniament 
amb importants incursions 
com a guionista, presentador i 
director a la televisió. Ha tingut 
grans èxits d’audiència i premis 
importants com el Premi On·
das. L’any 2009 es va incorpo·
rar a Televisió de Catalunya 
com a corresponsal als EEUU i 
des del 2003 que forma part de 
la direcció del diari Ara. 

L’acte està organitzat per la 
Biblioteca de Piera, és de lliu·
re accés i serà presentat per 
l’Anna Sendra Toset, pieren·
ca , periodista i investigadora 
del Departament d’Estudis de 
Comunicació de la Universitat 
Rovira i Virgili.

Més propostes culturals a Pi-
era
La programació infantil de la 
Biblioteca de Piera durant el 
mes de març gira al voltant de 
les lletres i de les biblioteques. 
Amb aquest enfoc s’han pro·
gramat un seguit d’actes per a 
totes les edats. El primer serà el 
dimarts 6 a les 18h. La Sandra 
Rossi és l’encarregada de seduir 
els més petits de la casa amb un 
espectacle familiar que du per 
títol Lletraferits on ens explica 
que quan era petita anava de 
vacances a casa dels seus avis 
i de l’oncle Vicenç. Era una 
casa plena de misteris que li 
encantaven. Però el misteri 
més gran de tots era una habi·
tació, un lloc on els seus pares 
i els seus avis li deien estava 
prohibit entrar. La curiositat 
la rosegava: havia d’esbrinar 
que s’amagava darrera aquella 
porta tancada...
I en el marc dels actes de cele·
bració del Dia de la Dona, el 
dimecres 7 de març l’Associa·
ció de Dones de Piera en col·
laboració amb la Biblioteca ha 
programat a les 19h l’acte Do·
nes amb poesia, una lectura 
poètica de poemes en català i 
castellà amb les rapsodes As·
sumpta Saumell Vallès i Mabel 
Escribano Usero que inclourà 
la lectura del manifest del Dia 
Internacional de la Dona que 
enguany posa èmfasi en la 
bretxa salarial. Seran poemes 
de dones escrits per dones. 

Propostes de la 
Biblioteca de Piera

PIERA / LA VEU 

El pròxim dissabte 17 
de març, la Biblioteca 
de Piera organitza una 

sortida cultural per descobrir 
el vessant més modernista 
de Reus. La ruta comença·
rà amb un passeig pel centre 
de la ciutat per tal de conèi·
xer les façanes modernistes 
més importants. Al municipi, 
destaquen obres d’arquitec·
tes molt coneguts com Lluís 
Domènech i Montaner o Pere 
Caselles. Així mateix, la visi·
ta inclourà la possibilitat de 
conèixer alguns indrets que 
habitualment estan tancats 
al públic, com l’Institut Pere 
Mata. Per últim, la sortida es 

complementarà amb una vi·
sita al Centre Gaudí, un nou 
espai d’interpretació sobre la 
vida i la producció del popular 
arquitecte català.
El període d’inscripció per 
participar en l’excursió a Reus 
comença el dilluns 26 de fe·
brer i finalitzarà el divendres 9 

Sortida cultural al Reus més 
modernista

de març. El preu per persona 
és de 42,85 euros i inclou les 
entrades als diferents espais, el 
transport i el dinar. Les perso·
nes interessades poden apro·
par·se a la Biblioteca de Piera 
i formalitzar la seva inscripció 
com més aviat millor, ja que 
les places són limitades.

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera ja 
ha fet públiques les bases 
del concurs  de cartells 

de la Fira del Sant Crist 2018, 
que un cop més vol fomentar 
la creació artística dels veïns i 
les veïnes de Piera majors de 
16 anys i sobretot animar a la 
participació ciutadana en una 
de les fires més populars de la 
Vila de Piera. 

Pel que fa als requisits tècnics, 
les obres han de ser originals 
i inèdites, i s’han de presentar 
sense signar i amb un lema o 
pseudònim darrere per poder 
identificar a l’autor o autora. 
Així mateix, el cartell ha de 
contenir els següents elements: 
l’escut oficial de l’Ajuntament 
(que es pot descarregar al web 
municipal), el nom de l’esdeve·
niment ‘Fira i Festes del Sant 
Crist de Piera’ i l’any de la con·

vocatòria. 
El termini de participació fi·
nalitza el pròxim dilluns 19 de 
març i els treballs s’han de pre·
sentar al Registre Municipal de 
l’Ajuntament, en el seu horari 
habitual. Per a més informació, 
es pot consultar el web muni·
cipal o contactar amb el Servei 
de Cultura de l’Ajuntament, al 
carrer la Plaça 16, en el telèfon 
93 778 82 00 o mitjançant el 
correu cultura@ajpiera.cat.

Concurs de cartells de la Fira del Sant 
Crist 2018

NII Km 559,100 - 08711 - Òdena
scorpia@restaurantscorpia.cat    www.restaurantscorpia.cat

COMUNIONS
A PARTIR  DE 26 EUROS

 INFLABLES, 
GLOBOFLÈXIA  

I FI DE FESTA A LA DISCOTECA 
PER A GRANS I PETITS

 

COMUNIONS
A PARTIR  DE 26 EUROS Reserves al: 

tel / 938060555
e-mail: 

 scorpia@restaurantscorpia.cat

 

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, verdu-
ras, 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 �nca 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 
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MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa convida els veïns 
i veïnes a participar 

dissabte 3 de març, a partir 
de les 17 h., en la inauguració 
del nou parc d’street workout 
d’El Maset. Un cop finalitzats 
els treballs d’habilitació duts 
a terme al llarg de les darre-
res setmanes, el consistori vol 
presentar de forma oficial el 
nou espai a tota la ciutadania. 
I ho farà en un acte obert a la 
població que comptarà amb 
una exhibició a càrrec d’un 
especialista en la matèria.
L’Ajuntament amplia l’oferta 
lúdica i esportiva d’El Maset
El nou espai consta d’un cir-
cuit d’entrenament amb bar-
res simples, dominades i tri-
angulars; escales inclinades i 
horitzontals; i una espatllera 
per a la realització de múlti-
ples exercicis a l’aire lliure ba-
sats en l’entrenament crossfit 
i street workout. En aquest 

sentit, l’Ajuntament ha habi-
litat al parc un panell infor-
matiu on els usuaris podran 
consultar les recomanacions 
de seguretat per a fer ús de 
l’equipament –entre elles, els 
telèfons d’incidències i ur-
gències- o les instruccions re-
latives als diferents exercicis 
que es poden desenvolupar.
Amb l’habilitació d’aquest es-

L’Ajuntament inaugurarà el nou parc 
d’street workout d’El Maset en un acte 
oberta a tota la ciutadania

pai, l’Ajuntament de Masque-
fa –a través de les regidories 
d’Urbanisme i Joventut- dóna 
resposta a una de les deman-
des que el col·lectiu juvenil 
d’El Maset havia fet arribar 
al consistori en el marc de 
les reunions periòdiques que 
mantenen ambdues parts per 
abordar conjuntament qües-
tions d’interès comú.

CALAF / LA VEU 

Dins del Pla de Con-
vivència al 2017 es 
va iniciar el projecte 

“Taller de Dones a Calaf ”. La 
demanda va sortir d’un grup 
de dones d’origen estranger 
que tenia ganes d’implicar-se 
en activitats i fer coses.
Des de l’Àrea de Serveis a les 
Persones es van programar 
diferents tallers els divendres 
des del 3 de novembre fins 
al 15 de desembre. Els tallers 
plantejaven activitats manuals 
però també l’aprenentatge del 
català a través de vocabulari 
específic que es treballava a 

cada sessió.
Davant de l’èxit dels tallers, on 
hi van participar una vintenta 
de dones, aquest passat diven-
dres 23 de febrer s’han tor-
nat a començar. De moment, 
s’estan realitzant amb el grup 
inicial que inclou una vintena 
de dones per tal d’assentar el 
seu aprenentatge, participació 
i cohesió de grup.
El projecte està finançat pel 
Consell Comarcal i el cost in-
clou la dinamitzadora i el ma-
terial utilitzat. L’Ajuntament 
de Calaf, preveu també col·la-
borar-hi econòmicament per 
tal de mantenir la seva conti-
nuïtat i poder-lo ampliar.

Es reinicien els tallers de 
dones migrants en el marc 
del Pla de Convivència

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na i el Servei de Parti-
cipació Ciutadana del 

Consell Comarcal de l’Anoia, 
amb la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona, organit-
zaran els dies 10 i 24 de març 
dues jornades de formació 
gratuïta a la Sala Polivalent de 
l’Espai d’Entitats del municipi. 
Aquests cursos de formació 
contínua estan destinats a en-
titats i associacions i a tècnics, 
personal, polítics i càrrecs 
electes dels ens municipals de 
la comarca.
El primer mòdul, que tindrà 
lloc el dia 10 de març de 10 
a 14 h, oferirà “Eines de ges-
tió en línia i treball en xarxa”. 
L’objectiu de la jornada serà 
que els assistents reconeguin 
les característiques i les avan-
tatges del treball en xarxa, 
així com que coneguin eines i 
aplicacions al núvol per al tre-
ball col·laboratiu. La formació 
comptarà amb una part teò-
rica i una de pràctica, en què 

es treballarà sobre aplicacions 
al núvol i aplicacions mòbils, 
amb exercicis pràctics.
El 24 de març serà el torn del 
segon mòdul, “Comptabili-
tat per a associacions”, que 
també es farà de 10 a 14 h. 
En aquest cas l’objectiu és in-
troduir i capacitar les entitats 
en la comptabilitat bàsica i les 
seves obligacions, adaptant els 
continguts a les realitats i a 
les necessitats de les associa-
cions que hi participin. Entre 
els temes que es tractaran hi 
haurà les obligacions legals, 
comptabilitat de partida do-
ble i simplificada, models de 
liquidació, plans de tresoreria 
o memòries anuals i econòmi-
ques.
Els interessats a participar a 
les formacions es poden ins-
criure fins el 5 de març al cor-
reu sllopart@anoia.cat o al 
telèfon 938051585, indicant 
nom i càrrec, població, correu 
electrònic de contacte i mòdul 
en què s’està interessat. Cada 
modul compta amb un total 
de 20 places

Formacions gratuïtes per 
a entitats i associacions
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RUBIÓ / LA VEU 

El proper diumenge dia 
4 de març a les 6 de la 
tarda al local social del 

Pla de Rubió, dins la mostra 
de teatre que organitza l’Ajun-
tament de Rubió, el Grup Tea-
tral de Capellades representarà 
l’obra El petit príncep original 
d’Antoine de Saint-Exupéry, 
amb versió i direcció de Pep 
Vallès. 
Aquest projecte teatral es va 
iniciar el juny de 2014 amb un 
equip de catorze actors i ac-
trius i vuit tècnics que a cada 
assaig han anat aprofundint en 
el text i llenguatge tan extraor-
dinari, publicat l’abril de 1943 
per Antoine de Saint-Exupéry 
(Lió, França 1900, desaparegut 
en accident d’aviació el 1944). 
És un conte poètic i filosòfic 
sota l’aparença d’un conte per a 
infants, presentat amb una no-
table i dinàmica escenografia 
visual, acompanyada de pro-
jeccions de dibuixos de l’autor.  
S’ha presentat al cinema i als te-

atres, però aquesta és la pròpia 
versió del grup, que van estre-
nar el passat mes de novembre 
en escaiença del 40è aniversari 
del Grup i dels gairebé 50 anys 
de bagatge teatral del director 
capelladí. 
El mes passat es va representar 
a Vilanova del Camí i prope-
rament participarà als actes de 

Dia Mundial del Teatre que or-
ganitzat per la Federació d’Ate-
neus de Catalunya es celebrarà 
el 27 de març. Abans però una 
part de l’elenc actuarà al Centre 
Cívic Vil·la Urània de Barce-
lona conjuntament amb altres 
cinc elencs dins la mostra or-
ganitzada per la Coordinadora 
del Barcelonès de la Fede-

El Grup Teatral de Capellades porta 
“El petit príncep” a Rubió

S.M.SESGUEIOLES / LA VEU 

Aquest any l’Escola Font de 
l’Anoia ha iniciat una nova ac-
tivitat: l’acompanyament lector 
dels alumnes de l’Escola amb 
avis i àvies de Sant Martí Ses-
gueioles.
És habitual que un cop per 
setmana l’Escola faci l’activitat 
coneguda com a “Parelles lec-
tores”, on els nens/es més grans 
fan de padrins de lectura dels 
més petits. Es tracta d’una ini-
ciativa per fomentar la lectura i 
la relació entre els més petits i 
els més grans.
En aquesta ocasió, la gent gran 
del municipi ha compartit la 
seva saviesa i experiència amb 
els més petits, tot explicant his-
tòries als alumnes de l’Escola.

Acompanyament 
lector amb avis 
i àvies a l’Escola 
Font de l’Anoia

ració de Teatre Amateur de 
Catalunya.  
La sensibilitat amb què es pre-
senta El petit príncep , arriba 
al fons del cor dels espectadors 
grans i petits,  ja que com diu 
l’autor, tot el que és essencial, és 
invisible als ulls.
En sortir del teatre, cada espec-
tador podrà descobrir el seu 
Estel tot recordant les darreres 
paraules de l’obra: Tens amics a 
conèixer. Sabràs què val la fe-
licitat!     
L’obra que té una durada apro-
ximada de 60 minuts, en un 
acte, ens parla dels humans que 
ja no tenen temps de conèixer 
res. Tot ho compren fet a les 
tendes. Però com que de tendes 
d’amics no n’hi ha, els homes 
ja no tenen amics. Si vols un 
amic, diu la Guineu, domesti-
ca’m. 
El Grup Teatral de Capella-
des s’ha proposat portar ini-
cialment aquesta obra a un 
bon nombre de poblacions de 
l’Anoia i altres contrades. Diu-
menge no us la perdeu.  

 amb cuiners i convidats especials de l’Anoia
SEGUEIX LA NOVA SECCIÓ DE

AQUEST MES

El xef Isidre 
del Restaurant 
el Jardí

Amb Lloll 
Bertran com 
a convidada 
especial

ESPAI PATROCINAT PER

PROPERAMENT A
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ARGENÇOLA / LA VEU 

El Trill, Associació cul-
tural del terme d’Ar-
gençola organitza el 

diumenge 4 de març, la ma-
tinal d’intercanvi de llavors, 
que enguany compleix set 
anys, vol ser un espai on els 
amants, aficionats i professio-
nals del món de l’agricultura 
intercanvien experiències i 
coneixements, a més de retor-
nar al cicle de cultiu, llavors de 
varietats que tenen el perill de 
quedar en l’oblit. L’entorn del 
municipi d’Argençola, privi-
legiat, ens ha acompanyat en 
totes les edicions.
Les activitats de diumenge 
començaran a les 9 del matí, 
amb una caminada popular 
“Matinals del Trill 2018” a la 
Vall de Rocamora i al Torrent 
de les Vinyes, per participar-hi 
cal inscripció prèvia a la plana 
web del Trill www.eltrill.org. 
També comptarà amb una 
Jornada Tècnica PAT, “Saviesa 
i experiències de les llavors 
tradicionals”, a la Sala poliva-
lent de l’Ajuntament d’Argen-

çola. Durant tot el matí s’ha-
bilitarà un espai de trobada on 
intercanviar llavors i un petit 
mercat de productes de proxi-
mitat, on podreu esmorzar i a 
les 2 del migdia participar en 
el dinar popular amb la degus-
tació d’una paella de verdures.
Les llavors que any rere any 
són l’element aglutinador de 
la jornada prenen un punt 
més de protagonisme des de 
l’edició passada, on a part d’es-
tar exposades per què cada 
un dels participants es pugui 
endur les que li puguin inte-
ressar mentre deixa les seves 
pròpies, es fa una tasca de 
caracterització d’aquestes lla-
vors. L’objectiu d’aquest segon 
pas és que totes i cadascuna de 
les persones que participen en 
la matinal, en aportar els seus 
exemplars, ens informin de les 
particularitats d’aquests. Per 
la qual cosa, us demanarem 
que, abans d’entrar ens om-
pliu una fitxa amb informació 
sobre les llavors que aporteu 
vosaltres en l’intercanvi. Per 
fer aquesta tasca més efectiva, 
els voluntaris de l’associació 

Diumenge, 7a matinal d’intercanvi de llavors de la 
Catalunya interior d’Argençola

el Trill junt amb alumnes del 
CFGM de Producció Ecològi-
ca de l’Institut d’horticultura i 
jardineria de Reus, estaran a la 
vostra disposició per resoldre 
els dubtes que podeu tenir.
Les llavors presenten un pa-
trimoni genètic que l’home 

ha tardat milers d’anys en mo-
delar. Des que les llavors co-
mercials han entrat de ple en 
el món de l’agricultura, aquest 
patrimoni s’ha vist escap-
çat quasi en la seva totalitat. 
Aquesta matinal pretén posar 
el seu granet de sorra per què 

les llavors ancestrals que en-
cara sobreviuen, ho continuïn 
fent.
En cas de mal temps la mati-
nal es farà en espais coberts. 
Podeu trobar més informació 
a www.eltrill.org. Us hi espe-
rem!

S.M.SESGUEIOLES / LA VEU 

Aquest mes de febrer 
l’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles ha 

instal·lat 8 plaques solars per 
a alimentar els receptors elèc-
trics de l’Escola Font de l’Ano-
ia, concretament enllumenat i 
endolls.
El cost total de l’actuació ha 
estat de 10.132’12€, que es 
pagarà gràcies a dues subven-
cions de Diputació de Barce-
lona. La primera ajuda corres-
pon al programa “Instal·lació 

de plaques solars fotovoltai-
ques d’autoconsum”, d’un total 
de 3.060’00€; i la segona, de 
6.097’07€, és de la regulació 
de les “Meses de Concertació”. 
La resta, un total de 1.003’05€, 
serà una aportació que farà 
l’Ajuntament.
Els panells solars transfor-
men la radiació solar en ener-
gia elèctrica d’autoconsum. 
Aquesta  instal·lació respon a 
la voluntat de l’Ajuntament de 
seguir treballant per l’estalvi 
energètic i l’energia renovable 
al municipi.

Instal·lades 8 plaques 
solars fotovoltaiques a 
l’Escola Font de l’Anoia 
de Sant Martí Sesgueioles

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf ha 
implantat un nou sistema 

de recollida d’olis domèstics 
residuals a Calaf. Per això, 
durant el mes de gener va ins-
tal·lar diferents contenidors 
dins del municipi: a l’interi-
or de la deixalleria, davant 
la Casa Bertrán, davant l’Es-
cola Alta Segarra i al carrer 
del Progrés cantonada amb el 
carrer Viena.
Per reciclar l’oli, cal omplir 
una ampolla de plàstic buida 
(com les de refresc o d’aigua) 
on s’hi hagi abocat l’oli. Per 
tal de fer més còmoda aques-
ta tasca des de l’Àrea de Medi 
Ambient han adquirit embuts 
que repartiran de forma gra-
tuïta des de l’Ajuntament.
Els embuts es poden passar a 
recollir per l’Ajuntament de 
dilluns a divendres de 09h a 
13h i els dijous també de 17h 
a 20h. Es disposa d’unitats 
limitades per això només es 
donarà un per habitatge i fins 
a esgotar les existencies.

Amb l’Altiplà d’aquest mes 
s’ha fet arribar també un 
díptic informatiu que infor-

L’Ajuntament de Calaf implanta un 
nou sistema de recollida d’oli domèstic

ma sobre quins olis es poden 
reciclar, quins avantatges té, 
com fer-ho bé, etc.
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 mancomunitatconcaodena

900 900 120 Contra la violència
masclista Atenció 24 h

Gratuït i confi dencial, 365 dies / 24 hores

SIAD MICOD
La Mancomunitat de la Conca d‘Òdena, a través del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD MICOD), ofereix 
informació, primera atenció, acompanyament, a les dones en tots els 
àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar.
Servei gratuït i confi dencial per a totes les dones d’Igualada, 
Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, la Pobla de Claramunt 
i Òdena.

Contacta-hi:

 • Per telèfon: 63 63 65 63 1 de 10 a 12 h i de 15:30 a 17:30 h,   
   de dilluns a divendres

 • Per correu electrònic: 
   siad@micod.cat o també ead.siad@dae.cat 

SIE. Servei d’Intervenció 
Especialitzada en  
violència masclista
Telèfon per 
93 8048265  

demanar visita i consultes: 

De dilluns a divendres de 9:30 a 19:30 h

www.micod.cat

Un any més us presentem l’agenda d’actes de commemoració del Dia Internacional 
de les dones a la Conca d’Òdena. Una agenda d’activitats molt diverses organitzades 
des de diferents entitats del territori i també des dels ajuntaments dels municipis de 
la Conca d’Òdena.

En aquesta agenda podreu trobar activitats de sensibilització per a infants, dones i 
la ciutadania en general, amb l’objectiu de posar de manifest les discriminacions 
de gènere encara molt persistents en la nostra societat. El treball domèstic i de cura 
segueix recaient principalment a les dones i és un element clau a l’hora de treballar 
per la igualtat entre homes i dones. De les conclusions que es van extreure en la 
diagnosi del Pla d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat, cal destacar l’escassa 
corresponsabilitat masculina en l’assumpció de tasques de cura i domèstiques, fet 
que obliga les dones a carregar amb una doble jornada. Per aquest i d’altres motius, 
els col·lectius feministes han organitzat una vaga feminista pel 8 de març a la qual 
la Mancomunitat dona suport. Una vaga que tal i com diu el Consell Nacional de 
Dones de Catalunya (CNDC) “va més enllà del que s’identifi ca com aturada laboral 
perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida”, per 
això hi donem suport i us animem a participar a les aturades previstes, en franges 
de dues hores, matí i tarda que han convocat els sindicats. 

Amb l’objectiu de treballar aquestes qüestions i moltes d’altres, us convidem 
a participar en les activitats proposades, que precisament tenen l’objectiu de 
sensibilitzar la població sobre les múltiples desigualtats de gènere i també de 
crear espais per a les dones promovent la xarxa, la sororitat, els espais d’autocura, 
de relacions interpersonals, l’oci, el coneixement de l’expertesa femenina i els 
feminismes, els hàbits de vida saludables, la prevenció de violències  masclistes, 
entre d’altres.

Regidories d’Igualtat d’Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, Òdena i la Pobla de Claramunt

Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
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 d’atenció a les dones (gratuïts)

 @micod_cat



amb aquest especial m’he volgut apropar per a 
posar en valor la personalitat i la professionalitat 
d’una sèrie de dones que tenim ben a prop, de les 
quals sovint la seva visibilització és escassa o gaire-
bé nul·la. Això és, en aquest cas,  em sembla del tot 
suggeridor conèixer la trajectòria professional de 

superació i d’èxit d’onze dones de la Conca d’Òde-
na que desenvolupen la seva carrera en el món de 
l’esport. I, és sobretot en la línia de pal·liar aquell 
dèficit de comunicació de molts mitjans i d’entitats 
esportives, que acostumen a dedicar moltes més 
hores i recursos a l’esport masculí que no al feme-
ní, que em proposo de presentar-les públicament 
bo i fent-ne un merescut reconeixement a la seva 

incansable dedicació, així com les seves conques-
tes i èxits personals que haurien de servir com a un 
veritable referent femení per a les noves generaci-
ons. Tanmateix, no puc més que agrair l’amabilitat 
i la sinceritat de totes les participants, així com tot 
el temps que han dedicat a transmetre’ns aquella 
informació sobre el que les fa singulars, úniques i 
admirables.

Fotos i text
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D ia rere dia es fa més evident que 
hi ha una considerable i nom-
brosa generació de dones que 
cada cop més qüestionen uns 
patrons de gènere -secularment 

establerts- en la línia de reivindicar aquella 
necessària conquesta de la igualtat, entre ho-
mes i dones, en tots els àmbits del món de 
l’esport.

A l’actualitat, ningú ja pot dubtar de les in-
commensurables capacitats i aptituds de les 
dones i les noies joves, i també de les nenes 
en qualsevol escala esportiva. És més, l’ob-
servació verificada d’uns triomfs evidents 
empenyen a una forçosa i urgent lluita per a 
vèncer aquesta llarga carrera d’obstacles de 
què ha estat objecte l’esport femení per cul-
pa d’una inexplicable i lamentable barrera de 
gènere. En aquest sentit, el gran pas, el gran 
salt per a la conquesta de la igualtat ha de 
passar per a concedir una major visibilitat a 
totes les esportistes des del reconeixent de 
les seves competències i capacitats; bo i su-
perant que -d’una vegada per sempre- el fet 
que la discriminació de la dona en l’esport les 
pugui haver relegat a un segon pla o simple-
ment com a imatges públiques molt útils per 
als interessos mediàtics de les federacions 
i clubs esportius; àdhuc abandonant les se-

ves capacitats esportives a un estat de difícil 
convivència dins del marc d’una deplorable 
competitivitat en relació amb els esportistes 
homes. 

Tot plegat contribueix moltes vegades a ferir 
l’autoestima de les esportistes i a fer insupor-
table la convivència de tot el col·lectiu. Per 
descomptat, aquesta situació tan summament 
nefasta, no és inherent al món de l’esport sinó 
que està emplaçada dins el context d’una so-
cietat patriarcal i masclista. Endemés, el cas 
és que, darrerament, s’està assistint a un im-
portant retrocés en matèria de drets socials i 
humans referits a les dones; una regressió que 
permet també a tot l’univers de l’esport -as-
sociacions, clubs o federacions- de perpetuar 
les actituds i conductes de signe discriminato-
ri i desigual. Òbviament, aquestes pràctiques 
incompleixen les lleis d’igualtat i acostumen a 
dificultar -quan no a violentar- les relacions i 
possibles escenaris de companyonia, contra-
venint alhora la condició de ser dones per a 
postergar-les amb una vestimenta que, fran-
cament, les converteix de vegades en objectes 
de reclam sexual, a més d’humiliar-les. De re-
truc, aquesta circumstància segueix propiciant 
que la presència femenina sigui exagerada-
ment escassa, especialment, en determinats 
estrats de l’esport.

Des d’una altra perspectiva, i potser la que 
major atenció exigeix   en els temps que cor-
ren, és el capítol referit a la conciliació labo-
ral i familiar -especialment pel que fa a les 
situacions de maternitat- el que es presenta 
inequívocament com el gran assumpte sense 
resposta. Després, és clar, en cap cas no es 
poden passar per alt les relacions afectives i 
per descomptat la pròpia llibertat per a parti-
cipar de qualsevol estil de vida. Aquestes són 
les qüestions de fons que, de fet, més  casti-
guen a les dones esportistes; fins i tot molt 
més què les desiguals remuneracions econò-
miques. Gestionar satisfactòriament aquest 
tema fóra el gran pas envers una equitativa 
categoria professional, entre dones i homes, 
a la qual aspiren moltes esportistes.

Tanmateix, ningú no pot obviar que els meca-
nismes del sistema siguin realment sinistres, 
ja que empenyen a moltíssimes aspirants a 
no ingressar en determinades competències 
i a moltes altres a abandonar la seva catego-
ria esportista. I és en aquest sentit que, res-
catant el principi d’aquesta reflexió, només   
una unànime i autèntica vindicació en tots 
els àmbits socials,  polítics i legals, pot veure 
projectat un determinat quadre de lideratge 
professional capaç d’igualar a les dones amb 
els homes, en l’esport. 

Un any més,



Fotos i text

Filla de la Pobla de 
Claramunt, l’Anna va 
cursar els seus estudis 
superiors a Igualada i a 

Barcelona,   mentre que va inici-
ar-se en la pràctica de l’atletis-
me en plena adolescència; un 
domini que, des de 1992, l’ha 
portada a competicions per al 
Ria Ferrol i l’Integra2, fins a  in-
corporar-se recentment al Fut-
bol Club Barcelona.

Per la seva banda, considera 
que ha passat per una realit-

zació professional no gens fà-
cil.  Si bé va destacar ben aviat 
a la mateixa escola base, en la 
seva opinió, pel simple fet de 
ser dona va haver de demostrar 
molt més el seu talent. No obs-
tant això, entén, que han estat 
situacions que -de fet- l’han 
enfortida professionalment. 
Àdhuc, admet que l’atletisme 
no és precisament un esport on 
no es valori el potencial de les 
dones, a pesar que en els alts 
nivells la presència femenina 
sigui menor.

Fins fa ben poc, ha pogut com-
partir lliurement l’esport amb el 
seu cercle de relacions. Tanma-
teix, es mostra sorpresa perquè 
des del moment en què va assu-
mir el compromís de maternitat, 
malgrat una puntual absència, 
no ha vist grans impediments en 
aquesta doble realització, grà-
cies també a la implicació de la 
seva parella; de manera que li és 
possible mantenir el seu estatus 
d’atleta d’alt nivell; això sí -ob-
serva- perpetuant una habitual 
diferència de sou.

L a igualadina Anna No-
guera va néixer el 1992, 
i al decurs dels seus 
estudis secundaris va 

iniciar-se en el món del triatló. 
Tot seguit va passar uns anys al 
Centre de Tecnificació (Soria) 
de la Federació Espanyola de 
Triatló, on va decidir-se defini-
tivament per a aquest esport a 
nivell professional.

Avui, si bé considera compli-
cat de satisfer totes les seves 
aspiracions: combinar hores 

de treball al Club Atlètic amb 
entrenaments i competicions; 
els seus resultats any rere any 
l’han situada en una alta cate-
goria. El darrer any va ser pro-
clamada doblement campiona 
d’Espanya en diferents catego-
ries, i per a la nova temporada 
aspira a participar en el Campi-
onat del Món, de Dinamarca; i 
també té la intenció de classifi-
car-se en el Campionat d’Euro-
pa, a més d’altres competicions 
com l’Ironman 70.3, de Niça, 
del 2019.

Pel que fa al triatló, ella, con-
sidera que la categoria feme-
nina viu un tracte desigual ja 
que es veu obligada a superar 
diferents obstacles segons el 
tipus de competició, cosa que 
contribueix a devaluar el seu 
potencial i la pròpia classifi-
cació. Alhora, un dels factors 
majorment discriminatoris és 
el de l’escassa oferta d’opor-
tunitats i l’afer distant d’alguns 
entrenadors, que se sumen 
negativament a la pobra imat-
ge mediàtica que es presenta 

d’una triatleta professional, 
com és ara el seu cas i de les 
seves companyes. Tot plegat, 
no es té la mateixa visió d’una 
victòria femenina que d’una de 
masculina, a l’Estat espanyol. I, 
heus aquí la seva meta: una rei-
vindicació d’unes lleis igualità-
ries; especialment aquelles que 
–també- li permetin, algun dia, 
compartir plenament la seva 
realització professional amb la 
seva vida afectiva.

La igualadina Janna Gon-
zález, amb els seus 
19 anys, és una pro-
fessional del voleibol, 

de la primera Lliga Nacional. 
Ella, ja de petita, va sentir una 
gran passió per l’esport, intro-
duint-se en l’atletisme amb el 
salt de perxa –durant sis anys- 
fins que va descobrir el voleibol. 
Si bé els seus inicis coincideixen 
amb l’etapa de l’equip de l’insti-
tut, no va trigar a inscriure’s  a 
l’Igualada Vòlei Club. Al 2014, 
arran del seu bon rendiment es 
va avenir ingressar al Centre de 
Tecnificació Esportiva Joaquim 

Blume, on a més hi va estudiar 
el batxillerat. Posteriorment, va 
ser fitxada -per un equip ma-
drileny- per a jugar a la Primera 
Lliga Nacional, mentre estava 
cursant Biologia, a la Universi-
tat Autònoma de Madrid.

En tant que un esport minori-
tari, ella, com a una més, i des 
de petita, considera que el seu 
potencial esportiu no ha estat 
prou valorat: no es mesurava 
per igual en les elits el talent fe-
mení que el masculí, ni a nivell 
mediàtic ni a nivell de suport 
de les entitats esportives. No 

obstant això, el tracte amb els 
seus companys sempre ha estat 
amable. Ara bé, una de les co-
ses que més li molesta d’aquest 
esport és el caràcter sexualitat 
-sobretot del Vòlei platja- no 
solament per la vestimenta sinó 
per l’actitud de la gent en con-
templar-lo només com a un es-
port de dones. 

Òbviament, atesa la seva edat, ara 
per ara no ha palpat cap desigualtat 
en l’acte de gestionar la seva vida 
laboral i familiar o de relacions, tot 
i destinar gran part del seu temps a 
entrenaments, partits i viatges.
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La Laura Martínez és una 
Igualadina de 19 anys, re-
sident a Vilanova del Camí, 
que està estudiant un pri-

mer curs universitari de Fisiote-
ràpia;  i, des de fa sis anys ha vist 
realitzada una de les seves expec-
tatives: ser jugadora de futbol. Ac-
tualment, és una jugadora del Fut-
bol Club Barcelona,   entitat a la que 
pertany des de fa set temporades. 

Per la seva banda, ella, va viure du-
rant cinc anys la insòlita situació de 
ser l’única noia d’un equip suposa-
dament mixt; un escenari esportiu 

on va començar a descobrir què era 
la veritable discriminació de la dona 
en la seva categoria de futbolista; no 
solament des de l’àmbit mediàtic i 
de la publicitat sinó també des de les 
escasses aportacions econòmiques 
concedides als club femenins. Ara bé, 
és sobretot l’àmbit de les retribucions 
i de l’escassa valoració de futbol fe-
mení, el que -en moltes ocasions- li 
ha fet plantejar-se si seguir dedi-
cant-se a aquest esport, sobretot a 
nivell plenament professional.

Tot i això, apunta que el Futbol Club 
Barcelona és un bon guardià de la 

visibilització de les dones esportis-
tes ... I, això, anima, ja que sembla 
que els avenços -encara que tí-
mids- vagin sent raonables en ma-
tèria d’igualtat; mentre que en altres 
clubs, les diferències són abismals.

Quant a la seva joventut, més 
que problemes de conciliació del 
temps dedicat a l’esport i a la 
família i amistats; ara per ara, el 
que sí que considera un esforç 
és la predisposició d’una família 
que s’ha hagut d’adaptar al fet de 
concedir-li totes les facilitats en la 
seva projecció com a esportista.

La igualadina Laura Orgué 
(1986), des de ben petita 
es va fer pròpia la seva 
passió per l’esquí; i, avui, 

s’ha convertit en una esportista 
d’elit de casa nostra, com a es-
quiadora de muntanya, esquiado-
ra de fons i corredora de munta-
nya. Membre de destacats Clubs 
d’Esquí, així com de la Federació 
Nacional d’Esports d’Hivern, ha 
estat una de les grans competido-
res de les Copes Mundials d’esquí 
de fons, mereixedora d’impor-
tants trofeus. Recentment, ha 

competit en tres Jocs Olímpics 
d’hivern (Torí 2006, Vancouver 
2010 i Sotxi 2014), en aquest dar-
rer va aconseguir la Millor Classifi-
cació històrica d’una representant 
de l’Estat Espanyol, a uns Jocs 
Olímpics; essent proclamada tam-
bé Campiona d’Espanya d’esquí 
de fons, i Segona de la Copa d’Eu-
ropa. Aquest, i un llarg etcètera 
-impossible de presentar en tan 
curt espai- acompanyen, doncs, 
a una infinitat de títols i medalles, 
en diferents competències.

Una qualificada trajectòria avala 
unes manifestacions que situen la 
Laura, com a una esportista d’elit, 
que admet no haver-se sentit mai 
discriminada, sinó més  aviat va-
lorada i recolzada per federacions 
i clubs, i fins i tot apunta que, per 
ser dona, ha estat receptora d’al-
gunes atencions addicionals. Tan-
mateix, a part d’assenyalar que en 
la seva professió s’enfronta a pocs 
participants i, per tant, la relació 
entre ella i el grup acaba essent 
molt personal; reconeix que enca-
ra són molts els factors que fre-

nen una veritable projecció equi-
tativa i igualitària en la promoció i 
legislació de l’esport .

En un altre sentit, el que considera 
una contrarietat és el capítol de la 
conciliació de la vida professional 
i la perspectiva de ser mare; això 
és, l’assumpció de la maternitat 
obliga a un atur important en una 
carrera esportiva, que sol conduir 
a plantejar-se com compatibilitzar 
els dos mons.

La Lorena Llamas (Igua-
lada, 1987) és un ciclis-
ta professional que va 
passar de ser una simple 

corredora espanyola a destacar, 
el 2016, gràcies a la creació de 
l’equip amateur Frigorífics Costa 
Brava-Naturalium que va agluti-
nar a diverses ciclistes catalanes 
per a què aquestes poguessin 
disputar puntualment en carre-
res nacionals.

Aquesta temporada va ser una de 

les revelacions del calendari espa-
nyol arran de ser escollida per la 
Selecció d’Espanya per a diverses 
carreres Internacionals; un àmbit 
on va conquistar el millor lloc a La 
Classique Morbihan, així com en 
la Durango-Durango Emakumeen 
Saria, amb la Selecció de Catalu-
nya. Després va accedir a totes les 
categories de la Copa d’Espanya 
de Ciclisme; i la seva projecció 
no va passar desapercebuda per 
a l’equip professional del Bizka-
ia-Durango, que va fitxar-la des 

d’agost de 2016. I, amb 30 anys, 
és una ciclista professional del 
Movistar Team, que ha aconse-
guit competir a nivell nacional; 
després que la Selecció Cata-
lana fos el primer pas cap als 
campionats d’elit.

Atenent a la seva trajectòria, la 
Lorena qüestiona el mal ús del 
poder mediàtic pel que fa a l’es-
port masculí o al femení; això és, 
la publicitat influeix a perpetuar la 
desigualtat; una desigualtat que 

també s’observa en l’àmbit eco-
nòmic i en la pròpia legislació de 
l’esport. Ella mateixa ha patit el 
fet de no estar considerada en la 
mateixa escala dels homes ciclis-
tes; només cal veure com resso-
nen els seus noms.

Finalment, encara que no sigui el 
seu problema, sí que veu urgent 
el fet de reivindicar una veritable 
conciliació laboral i familiar; doncs 
li sembla força incompatible po-
der compartir els dos mons.

L a Judith Solé, nascuda a 
Igualada el 15 de març de 
1995, amb tan sols dotze 
anys va començar a jugar 

a bàsquet, com a component del 
Club Bàsquet Igualada. Al cap d’un 
any va ser fitxada pel Club Bàsquet 
Femení de Sarrià, una entitat que 
li va brindar l’oportunitat de par-
ticipar per primera vegada en la 
selecció catalana. Seguidament, el 
Centre de Tecnificació Esportiva 
Joaquim Blume li oferia una beca 
per a formar part de l’Equip segle 
21. Això va ser la gran invitació a 
sortir de casa i instal·lar-se a Esplu-
gues; començant a participar amb 

la selecció espanyola de bàsquet 
i essent mereixedora poc després 
de tres medalles d’or en diferents 
Campionats Europeus i una me-
dalla de plata al Mundial Sub 17. 
Després de quatre anys al Blume 
va tenir l’oportunitat de viatjar als 
Estats Units, amb una beca com-
pleta de bàsquet i d’estudis. Al 
costat de la seva realització es-
portiva, va cursar els seus estudis 
a la Universitat Robert Morris (de 
Pittsburgh, Pennsilvania), i actu-
alment es troba a la Duquesne 
University (també a Pittsburgh) 
acabant els seus estudis de Comu-
nicació Audiovisual i Màrqueting.

Tot i que, per descomptat, ha 
conegut la gran diferència entre el 
món de l’esport femení i el mascu-
lí; no pot més que agrair la sort de 
sentir-se realitzada en l’esport que 
més li agrada i, precisament, als Es-
tats Units; on precisament la seva 
categoria esportiva -de poques 
dones- està molt valorada, tant a 
nivell mediàtic com en les entitats. 
Això no obstant, en el seu camí cap 
a les altes conquestes, el major sa-
crifici ha estat haver de renunciar 
als efectes d’una família que té 
massa lluny; tot a canvi de perse-
guir una categoria professional poc 
imaginable a Catalunya.
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La Sheila, veïna de Santa 
Margarida de Montbui, 
amb 24 anys, és Llicenci-
ada en Ciències de l’Ac-

tivitat Física i l’Esport (UdL); i, a 
l’actualitat és dedica sobretot a 
l’esport. De petita ja s’endevi-
nava el seu entusiasme pels es-
ports escolars -bàsquet, handbol, 
etc.- unes competències que li 
han permès gaudir d’una poste-
rior i saludable realització perso-
nal-professional. Per exemple, re-
centment ja ha estat mereixedora 
d’aquests triomfs: Campiona del 
Món del Circuit Skyworldseries 
Classic, 3a d’Europa en Gorbe-
ia Suzien, i Campiona del Circuit 

Skynationalseries; tot, després 
d’un llarg i continuat esforç.

Ara bé, amb el seu ampli recorre-
gut com a esportista, ella ha pogut 
observar que l’esport segueix dis-
criminant les dones, tot i que en 
l’àmbit del Trail Running (carrera 
de muntanya) la posició d’aques-
tes no és tan desfavorable com 
en altres esports. Ella, en tant que 
esportista de muntanya, s’inscriu 
en l’esfera d’un esport emergent. 
Apunta que les coses, en aquest 
camp, encara funcionen bastant 
de per lliure; de fet, ni tan sols hi ha 
una vestimenta estricta... cadascú 
porta una indumentària diferent.

D’altra banda, celebra que vagi en 
augment la participació femeni-
na en la pràctica d’aquest esport, 
malgrat ser força desconegut per 
a les dones. Si més no, en el Trail 
Running, l’esforç i els èxits de les 
esportistes també estan poc valo-
rats, una circumstància que –amb 
l’escassa difusió mediàtica- dei-
xa al Trail Running amb escassos  
referents. Precisament, en el ter-
reny de les valoracions, no dubta 
a mostrar-se agraïda amb la seva 
família per ser qui és professio-
nalment. I, des d’aquest vessant 
afectiu, es planteja la possible 
complexitat de poder conciliar la 
seva vida laboral amb la familiar.

La Teresa Bernadas, filla 
d’Igualada que, amb 23 
anys, està graduada en 
Relacions Internacionals 

i  és una jugadora del Club Patí 
Voltregà i forma part de la Se-
lecció Espanyola d’Hoquei sobre 
Patins. De ben menuda, va co-
mençar a jugar a hoquei a l’Igua-
lada femení d’Hoquei sobre Pa-
tins; un club al qual hi va estar 
vinculada fins a traslladar-se a 
Madrid, als 18 anys, per a seguir 
jugant i estudiant. Allà va ingres-
sar al Club Patín Alarcón durant 

unes temporades, temps en què 
es va consolidar com a gran pro-
fessional d’abast europeu; dis-
posant d’un notable palmarès: 
dos Campionats del Món, 2016 i 
2017, amb menció especial com 
a millor portera amb la Selecció 
Espanyola, i ben a prop dels qua-
tre campions d’Europa.

Al decurs d’aquest trajecte ha 
estat objecte d’un tracte discri-
minatori que li ha restat oportu-
nitats professionals. Endemés, 
aquesta contrarietat també 

afecta a l’esport femení en base 
a inferiors remuneracions, a re-
tallar prestacions als clubs, a una 
atenció mediàtica menor, etc.; 
tot això avalat per una legislació 
poc sensible amb la vàlua de les 
esportistes. Professionalment, 
la seva lluita ha estat constant 
atès que es tracta d’un esport 
minoritari i no olímpic, malgrat 
el recent augment de dones es-
portistes. Així, ella és una fer-
ma defensora dels drets de les 
esportistes en tots els àmbits 
-competició, nombre d’equips, 

arbitratge, categories, etc.- on hi 
ha un desajust legal que només 
pot ésser superat amb continues 
vindicacions.

A nivell personal, ha hagut de 
compaginar l’esport amb una 
professió que li permetés un  su-
port mínim; de manera que l’es-
forç és doble si vol mantenir-se 
entre les millors categories i as-
pirar als màxims títols possibles. 

La vilanovina Nayades 
Sanz, als seus 32 anys, és 
una Fisioterapeuta, que 
té una displàsia òssia; una 

circumstància que no li va impedir 
pràctiques esportives de ben pe-
tita. Recentment, de fa tres anys, 
està fent Kung Fu a l’Escola Tian 
Kung Chien, de Calaf; i, també ha 
Estat al Club Natació Terrassa, de 
natació adaptada. L’any passat va 
participar als World Dwarf Games 
(Mundials de persones de baixa 
alçada), al Canadà.

La Nayades, com poques, és qui 
millor pot anticipar que encara 
queda temps per a assolir un veri-
table estadi d’igualtat en l’esport; 
i, és sobretot a nivell mediàtic on 
més deficitària és la informació 
sobre la presència femenina, així 
com la manca de referents, de do-
nes esportistes.

En un altre sentit, si bé clubs i 
federacions, de vegades incom-
pleixen alguns articles de les lleis 
d’igualtat; en el cas del kung Fu, 

molt a pesar que és evident una 
major presència masculina, ella, 
mai no s’ha passat per una situ-
ació d’inferioritat numèrica ni 
relegada a un segon pla. I, afegeix 
que, al Club Natació adaptada de 
Terrassa, en concret, mai no ha 
patit cap tracte desigual. Això i 
tot, en el sector sanitari -al qual 
pertany- curiosament hi ha una 
proporció desigual de dones i ho-
mes: en aquest cas, és major el 
nombre de dones fisioterapeutes. 
A propòsit del món de l’Esport 

adaptat, no pot més que seguir 
lamentant l’escassa repercussió 
informativa sobre aquest àmbit; 
en canvi, des de les entitats, i a un 
nivell local, mostra un gran agraï-
ment per la visibilitat que se li ha 
donat a una esportista com ella. 
I, per últim, no s’ha trobat en cap 
estadi d’incompatibilitat laboral 
o familiar, i amb les amistats, tot 
i ser coneixedora de dificultoses 
conciliacions.

Sempre compromesa 
amb el món de l’esport, 
la Yveth, filla de Santa 
Margarida de Montbui, 

avui és una reconeguda monito-
ra d’activitats dirigides a la Sala 
de Fitness de l’Espai de Salut i 
Esport Mont-Aqua. La seva ca-
tegoria professional deriva d’una 
formació universitària com a Hi-
gienista i dels estudis de Forma-
ció de Tècnics de Fitness, a més 
de ser una de les més reconegu-
des esportistes de la competèn-
cia del Running; l’àmbit que més 

pràctica i que comparteix amb el 
treball.

Ella, coincidint també amb la ma-
joria de les esportistes entrevis-
tades, estima que al món del run-
ning també hi ha una categòrica 
discriminació de gènere. El cas, 
per exemple, és que ella va viu-
re un tracte desencertat en l’ac-
te d’un lliurament de premis: un 
escenari en què el protagonisme, 
les fotografies i la mateixa quali-
tat del premi se l’emportaven els 
esportistes homes.

Ara bé, reté una mirada positiva 
del seu recorregut en la pràctica 
de l’atletisme, després de sen-
tir-se ben acceptada i ben valo-
rada; per descomptat atenent 
que es tracta d’un esport que no 
acostuma a tenir l’impacte me-
diàtic d’altres. Emperò, en el seu 
àmbit laboral, on la proporció de 
dones és bastant alta, li consta 
que la remuneració destinada a 
monitors i monitores dels gim-
nasos sol ser equiparable; men-
tre que, en el camp professional 
del running  les retribucions són 

francament desiguals, tot i que 
es tracti d’un esport en què cada 
vegada és més equitativa la par-
ticipació d’homes i dones.

No obstant això, és en el capítol 
de la conciliació laboral i familiar 
on ha hagut de decantar més es-
forços; desdoblant-se, i amb es-
perit positiu, per tal de conviure 
feliçment amb els seus amors: els 
seus dos fills i l’esport.



EXPOSICIÓ: Imatges per a la igualtat
Descripció: Recull de les obres presentades al V 
Concurs de portades per la igualtat de gènere. La 
guanyadora és la portada de l’agenda d’actes de la 
MICOD del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Dies: Del 5 al 15 de març
Horari de visita: de dilluns a divendres tarda de 16 a 
20 h, dijous i dissabtes matí de 10 a 13 h 
Lloc: Vestíbul de Can Papasseit
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena 
i Ajuntament de Vilanova del Camí

EXPOSICIÓ: Caterina Albert / Víctor Català
Descripció: 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.
Dies: Del 15 de febrer al 16 de març
Horari: Matins de dt a ds de 10 a 13 h, tardes de dl. a 
dv. de 16 a 20.30 h
Lloc: Vestíbul de la Biblioteca Central 
Ho organitzen: Institut Català de les Dones i 
Ajuntament d’Igualada - Biblioteca Central.

EXPOSICIÓ: Feminismes de Feminal
Descripció: L’any 1907 es va publicar el primer 
número de ‘Feminal’, la primera revista de caràcter 
feminista a Catalunya, que amb la difusió de l’ideari 
del feminisme va tenir gran influència en la renovació 
de l’imaginari de les dones del seu temps. Es trencava 
així, per primera vegada, la consideració de les dones 
com un sector al qual alliçonar, prevenir, influir o 
sobre el qual deixar caure un reguitzell de consells.
Dies: Del 5 de març al 3 d’abril
Horari: Obert totes les tardes de 16.30 a 20.30 h. 
Dijous i dissabte també de 10.30 a 12.30 h.
Lloc: Espai d’exposicions Mont-Àgora de Sta. 
Margarida de Montbui.
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui i Institut 
Català de les Dones.

Dijous 1 de març
XERRADA-COL·LOQUI: Un món color de 
rosa a càrrec de Myrna González psicòloga del 
SIAD.
Espai informatiu per crear consciència sobre la 
desigualtat de gènere i reflexionar sobre el nostre 
paper com a dones i la importància de provocar un 
canvi. En aquest espai es dona a conèixer el servei a 
la comunitat i en especial al teixit associatiu femení, 
explicant com i per què sorgeix un servei específic 
adreçat a dones.
Hora: 2/4 de 4 de la tarda
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sta. Margarida 
de Montbui
Ho organitza: Servei SIAD de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena i Artesanas de Corazon

De l’1 al 8 de març
ELABORACIÓ DE LLAÇOS LILES
Hora: de 15 a 20.30 h
Lloc: Cau Jove
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Dissabte, 3 de març
HORA DEL CONTE: Conte ve... conte va! a 
càrrec de Gates Gatunes.
Descripció: Compte amb els contes que van i 
venen.... És una espiral formosa plena d’històries 
que ens parlen de dones valentes i homes dolços, 
de persones plenes d’amor per la vida i pels que els 
envolten. Persones com tu que amb petits actes van 
regirar el seu món. Corre para les orelles.... no deixis 
escapolir-ne cap! A partir de 3 anys
Hora: 12 del migdia
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora, Sta. Margarida de 
Montbui
Ho organitza: Biblioteca Mont-Àgora

Del 5 al 12 de març
HORA DEL CONTE: Contes per a la igualtat 
de gènere, a càrrec de Sara Genovart
Descripció: Recull de contes d’altres autors/es on es 
fan presents els valors per a la igualtat, el respecte i la 
diversitat social.
Dia: dilluns 5 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca de la Pobla de Claramunt

Dia: dimarts 6 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central Igualada

Dia: dimecres 7 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca de Vilanova del Camí

Dia: dijous 12 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Ludoespai d’Òdena
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
Biblioteca La Pobla, Biblioteca Central Igualada, 
Biblioteca Vilanova del Camí, Ludoespai Òdena

Dimarts 6 de març
TALLER D’AUTODEFENSA PER A DONES a 
càrrec del CE Budokan. Tutorial i exhibició.
Hora: de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Plaça del mercat
Gratuït i obert a tothom.
Ho organitzen: CE Budokan i Ajuntament de 
Vilanova del Camí

Dimecres 7 de març
XERRADA: Testimonis de veïnes odenenques. 
“Experiències viscudes. Col·loqui d’històries 
de dones que han migrat a terres catalanes”.
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Centre Cívic del Pla d’Òdena
Ho organitza: Centre Cívic del Pla d’Òdena

XERRADA: Història de les dones feministes
ACTIVITAT: Fem visibles les dones
Descripció: Durant el mes de febrer i fins al 5 de 
març pots entregar als Espais joves d’Òdena una obra 
(dibuix, pintura, poema, fotografia, escrit) d’una dona 
que admiris (famosa o no), s’exposaran i el dia 8 de 
març s’escollirà la més atraient.
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Espai Jove (av. Manresa 103, espai recreatiu i 
cultural) i Espai Jove (c/Unió 2, Centre Cívic El Pla)
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena - Àrea de Joventut
 
CLUB DEL CÒMIC: El azul es un color cálido, 
de Julie Maroh
Modera: Daniel Rio
Tertúlia adreçada a persones adultes que han llegit la 
mateixa novel·la gràfica. Activitat de continuïtat. Cal 
inscripció prèvia. Preu d’inscripció anual: 6 €
En aquesta ocasió, amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones, el club llegeix l’obra d’una dibuixant de 
còmics.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada - Biblioteca 
Central.

Dijous 8 de març
FEM UN MURAL AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Cau Jove
Ho organitza: Cau Jove de La Pobla de Claramunt

REPARTIMENT DE LLAÇOS LILES a diferents 
espais municipals, per part del Cau Jove
Ho organitza: Cau jove de la Pobla de Claramunt

ACTE CENTRAL DEL DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES
Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març i entrega de premi del V Concurs de 
portades per la igualtat de gènere.
I a continuació...
RECITAL: Poetesses del segle XX, a càrrec 
de Margarida Bernús, veu, i Cecili Ruedas, 
guitarra.
Un còctel de poesia amb acompanyament de guitarra 
i unes gotes de cançons d’amor. Amb poemes de 
Montserrat Abelló, Caterina Albert, M. Antònia Salvà, 
Clementina Arderiu, Joana Raspall, Lola Casas, Quima 
Jaume, M. Mercè Marçal, Anna Almazan, Sílvia Bel, 
Imma Fuster... Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones i del Dia Mundial de la Poesia.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – Biblioteca 
Central i Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Divendres 9 de març
TAULA RODONA: Dones amb tots els drets. 
Conversem amb  Carme Forcadell.
Comptarem amb la presència de l’expresidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, que tindrà un diàleg amb 
la secretària quarta de la mesa del Parlament, Alba 
Vergés, amb la regidora per ERC Igualada, Carolina 
Telechea i amb la tècnica d’igualtat d’ERC, Mònica 
Morros.
Parlarem de com la perspectiva de gènere influeix en 
la política i com ajuda a transformar-la.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Viver del Rec, Igualada
Ho organitza: Secretaria de la Dona, ERC Igualada.

MONÒLEG I DEBAT:  Fina Rius (Ass.Q-Ars 
teatre) presenta Ismene. -germana d’Antígona-, és 
un personatge de la tragèdia grega a qui l’autora 
canadenca Carol Frechétte dona veu a partir d’una 
“conferència” on justificarà els seus actes davant d’un 
grup de savis. Monòleg teatralitzat que dona peu a 
temes com: la dona a l’esfera pública, l’apoderament, 
la desobediència, la sororitat, les heroïnes i les 
víctimes... A posteriori es generarà un debat amb les 
persones participants.
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament d’Òdena 
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena i Fòrum de 
dones d’Òdena.

XERRADA a càrrec de Marina Torres, biòloga i 
comunicadora científica.
Hora: 8 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
A continuació...
SOPAR DE DONES POBLATANES 
Hora: 9 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Preu: 12 €
Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament de La Pobla de 
Claramunt fins dimecres 7 de març.
Ho organitza: Ajuntament de La Pobla de Claramunt

Dissabte 10 de març
CINEMA: JUNO.  Jason Reitman (2007. 96 min.)
Juno MacGuff és una adolescent confrontada a 
un embaràs imprevist. Amb 16 anys, es troba 
embarassada del seu company de classe Paulie 
Bleeker. Amb l’ajuda de la seva millor amiga Leah, 
Juno marxa a la recerca de pares ideals per criar el 
futur nen.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: La Kaserna. Igualada.
Ho organitza: Projecte Korresponsals de la Kaserna

ACTIVITAT: La dona treballadora i l’Ho-
oponopono. L’Autoidentitat.
Descripció: Com trobar en el nostre dia a dia de 
dones treballadores la pau, l’harmonia i llibertat des 
del nostre interior. A càrrec de Josep Mª Torra (Reiki 
master, Ho-oponopono, radièstesia, reflexologia podal, 
pranic Healing, Tapping, proteccions energètiques i 
massatge metamòrfic).
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament d’Òdena
Ho organitza: Fòrum Dones d’Òdena.
Hi col·labora: Ajuntament d’Òdena

Diumenge 11 de març
CAMINADA I ESMORZAR A COLLBÀS
Hora: 9 del matí (sortida)
Lloc: Sortida de Can Titó (Vilanova del Camí) i arribada 
a l’ermita de Collbàs on tindrem preparat l’esmorzar.
Cal inscripció prèvia al telèfon 938050494.
Ho organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Baix 
Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf

CURSA DE LA DONA A MANRESA
Des de la Conca d’Òdena organitzem un grup de 
dones per participar a la cursa. Inscripció al grup: 93 
8035201 Yveth Camús.
Hora de la cursa: 10 del matí
Lloc: Plaça de les Oques
Inscripció a la cursa (12€ i a partir de l’1/03 14€) 
Ho organitza: Gimnàs MontÀqua

Trobada de Tennis dobles femení amb motiu 
del Dia Internacional de les Dones.
Descripció: Partits de dobles femenins d’àmbit 
comarcal. Inscripció gratuïta fins al 2 de març al Club 
de Tennis Montbui de Can Passanals. Tel. 938337191
Hora: de 10 del matí a 1 del migdia
Lloc: Pistes de Tennis de Can Passanals. Santa 
Margarida de Montbui.
Ho organitzen: Club Tennis Montbui i Top Tennis.

VISITA EXPOSICIÓ del FINEART: En clau de 
gènere negre i femení
Descripció: Visita comentada per les autores i la 
comissària Carme Centrich. Xerrada a l’entorn dels 
llibres de novel·la negra que han inspirat les fotògrafes 
d’aquesta exposició. 
Hora: 12 del migdia
Lloc: Casal Popular el Foment.
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada i Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada.

Dijous 15 de març
XERRADA: Referents femenins transgressors 
silenciats pel patriarcat als contes de fades: 
personatges i autores, a càrrec de Paula Colobrans 
Delgado, música i escriptora.
La reescriptura feminista com a eina terapèutica 
pot nodrir-se del coneixement de les fonts literàries 
d’escriptores i personatges femenins silenciats pel 
patriarcat. Referents i estratègies que reivindiquen 
la igualtat. Exemples des de la literatura oral fins a 
l’actualitat.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central
Ho organitzen: APPA (Associació de Psicòlogues 
i Psicòlegs de l’Anoia) i Ajuntament d’Igualada – 
Biblioteca Central.

Divendres 16 de març
TAULA RODONA: La taxa rosa, amb Ibana 
Tomàs tècnica de Consum de l’OMIC de l’Ajuntament 
d’Igualada i Marta Roldan que ha investigat la taxa 
rosa i la seva incidència al municipi d’Igualada en 
el seu Treball de recerca de Batxillerat. Conduirà la 
taula Mireia Rubio periodista i cap d’informatius de 
Ràdio Nova.
Saps què és la Taxa Rosa? Pots identificar-la? Per què 
paguem més per un producte de color rosa que per un 
producte de color verd? La Taxa rosa és com es coneix 
popularment la diferència de preu que té en el mercat 
un producte “etiquetat” per al públic femení respecte 
a un d’igual però que no porta aquesta etiqueta.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Casal Popular el Foment
Ho organitzen: OMIC de l’Ajuntament d’Igualada i 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Hi col·labora: Casal Popular el Foment

Dissabte 17 de març
TEATREFÒRUM: El sopar de les princeses. 
Espectacle sobre la microviolència en els missatges 
publicitaris. A càrrec de la Companyia La porta de fusta.
Es tracta d’una obra que analitza la relació entre la 
publicitat i els models de gènere. Basant-nos en la 
premissa que els anuncis ens bombardegen amb 
missatges que condicionen la nostra forma d’entendre 
les relacions humanes, confrontarem aquests 
condicionaments amb les conseqüències que poden 
tenir en la vida quotidiana. Conseqüències com la 
sexualització de la figura de la dona, l’augment de 
trastorns de l’alimentació o la perpetuació dels rols de 
gènere que ens marquen.
L’activitat és per als grups PIONERS del A.E. Jaume 
Caresmar i M. Antònia Salvà i A.E.Torxa.
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Les Cotxeres dels Moixiganguers (Pl. Catalunya, 1)
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
A.E. Jaume Caresmar i M. Antònia Salvà i A.E. Torxa.
Hi col·labora: Moixiganguers d’Igualada

DE PELL SENSIBLE amb Montserrat Abelló. 
Presentació del llibre: Resplendor de Foc, de Jaume 
Mesquida Sansó, a càrrec de Laura Borràs, comissària 
de l’Any Abelló, exdirectora de la Institució de les Lletres 
Catalanes i diputada al Parlament de Catalunya.
ESPERO MERAVELLES en la commemoració del 
centenari del naixement de la poetessa Montserrat 
Abelló, amb la cantant Mirna Vilasís, que va conèixer la 
dimensió més profunda i humana de Montserrat Abelló, 
amb vincles com l’amistat que les va unir durant molts 
anys, amb Xavi Múrcia a la guitarra. 
Hora: 8 del vespre
Lloc: Adoberia de Cal Granotes
Entrades Punt de Difusió Cultural i Turística. C/ Garcia
Fossas, 2 (plaça de la Creu) anticipada 5 € / a taquilla 7 €
Ho organitza: Cultura Igualada

Dimarts 20 de març
PROCÉS PARTICIPATIU: Salut i dones. 5a sessió 
del projecte, en aquesta ocasió dedicat a Salut de les 
persones cuidadores
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Espai Cívic Centre
Inscripcions: a promociosalut@aj-igualada.net 
Ho organitza: Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament 
d’Igualada

Dimecres 21 de març
1r. Treball en xarxa UEA Inquieta per a 
dones empresàries, directives, professionals i 
emprenedores
Descripció: L’objectiu del treball en xarxa serà 
crear una xarxa útil de contactes entre empresàries, 
directives i professionals de tot Catalunya que ens 
permetrà identificar noves oportunitats de negoci i/o 
de col·laboració.
Hora: de 2/4 de 9 del matí a 5 de la tarda (Cal 
inscripció prèvia a www.uea.cat)
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia
Ho organitza: Unió Empresarial de l’Anoia / UEA 
Inquieta

CINEFÒRUM: La estrella
(2013) Alberto Aranda – 95min.
Temes que tracta: Conciliació familiar i precarietat 
laboral / Violència masclista (física i psicològica) / Rols 
domèstics masculins i femenins a la llar / Diferències 
socials / Solidaritat femenina / La vida de barri
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Casal Cívic Montserrat 
Ho organitzen: Grup de dones de les tardes dels 
dimecres, Cineclub i Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena
Hi col·labora: Casal Cívic Montserrat

Dijous 22 de març
COMISSIÓ PARTICIPATIVA per elaborar 
el Protocol davant l’assetjament sexual en 
espais públics d’oci.
Descripció: La Comissió Participativa serà el 
principal grup de treball que prendrà les decisions més 
importants sobre el pla i el protocol. Aquest grup pot 
estar format per les persones que vulguin participar-
hi, posant èmfasi en aquells col·lectius que tenen 
especial interès i que porten temps treballant des 
d’una perspectiva de gènere.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala Polivalent de l’Espai Cívic Centre
Cal inscripció prèvia a igualtat@micod.cat 
Ho organitza: Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Dissabte 24 de març
Entrega de premi i exposició del 16è 
Concurs de fotografia: Com ens veiem les 
dones? Nosaltres i el desig 
Desig és l’ànsia de satisfer una necessitat o una petició 
interior per a aconseguir alguna cosa. Busquem 
el plural. Poden ser físics o més de pensament i 
emocionals, materials o immaterials, personals o 
col·lectius... Hi ha desitjos més propis de nosaltres, 
les dones? Quins són els teus desitjos? Et convidem 
a reflexionar-hi en primera persona i amb perspectiva 
de gènere, i a compartir-ho a través de la fotografia. 
Termini participació 17 de març. 1r premi: 100 €, 
2n premi: 75 €, premi del públic: 50 €
Hora: 2/4 de 8 de la tarda 
Lloc: Vestíbul del Centre Mont-Àgora de Santa 
Margarida de Montbui.
Informació del concurs i bases per participar: 
93 804 54 82 i a donesambempenta@dae.cat 
Ho organitza: Dones amb empenta
Hi col·labora: Ajuntament de Sta. Margarida de 
Montbui.

Divendres 6 d’abril
MONÒLEG I DEBAT:  Fina Rius
(Ass.Q-Ars teatre) presenta Ismene. -germana 
d’Antígona-, és un personatge de la tragèdia grega a 
qui l’autora canadenca Carol Frechétte dona veu a 
partir d’una “conferència” on justificarà els seus actes 
davant d’un grup de savis. Monòleg teatralitzat que 
dona peu a temes com: la dona a l’esfera pública, 
l’apoderament, la desobediència, la sororitat, les 
heroïnes i les víctimes... A posteriori es genera un 
debat amb les persones participants.
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Casal de la gent gran de Vilanova del Camí (al 
costat de la pl. del Mercat)
Gratuït i obert a tothom.
Ho organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí

Dimarts 10 d’abril
TALLER D’APODERAMENT FEMENÍ I SALUT. 
A càrrec de la Fundació Aroa. 
Taller de metodologia vivencial i participativa que té 
l’objectiu de facilitar l’apoderament de les dones a 
través del treball de les pròpies necessitats i el treball 
compartit. El contingut de la sessió es basa en la 
naturalesa biopsicoemocional i cíclica de les dones, en 
la influència del patriarcat en els rols de gènere i els 
cicles vitals femenins i en els hàbits de salut i autocura 
amb perspectiva de gènere.
Hora: de 7 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Espai Cívic Centre
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a 
igualtat@micod.cat Places limitades.
Ho organitza: Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Programa d’actes

DIA INTERNACIONAL DE LES DONESDivendres 2 de març de 2018
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Ho organitza i coordina

IGUALADA
VILANOVA DEL CAMÍ
STA. MARGARIDA DE MONTBUI
ÒDENA
LA POBLA DE CLARAMUNT
JORBA
CASTELLOLÍ

Amb el suport de

Organitzen

Hi col·laboren

Biblioteca Municipal 
La Pobla 

de Claramunt
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Obsequi d’un berenar 
gentilesa de...

El guanyador 
de la portada és...

Ton Bayà
Morist
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A les Escolàpies, la classe 
de les Llunes aprèn sobre la 
fruita
Aquest trimestre els infants de 
P-2, les Llunes, han començat 
un nou projecte: les fruites. 
En aquest projecte els nens i 
nenes han conegut diferents 
tipus fruites i han descobert 
la seva olor, la seva textura, la 
seva forma i el seu gust.
Després d’aprendre’n els noms, 
els infants van anar al mercat 
de la Masuca a comprar les di-
ferents fruites. Un cop a l’aula, 
els nens i nenes van observar 
cada fruita per dins i per fora, 
la van olorar, tocar i tastar a 
trossets o amb sucs naturals.
Finalment, van jugar a la caixa 
sorpresa, un joc que consisteix 
en introduir la mà en una cai-
xa tancada amb una cortina i 
endevinar què hi ha dins, en 
aquesta ocasió, quina fruita és, 
mitjançant el tacte.

A les Escolàpies, les Formi-
gues comencen el Projecte 
Ratolí amb els alumnes de 4t 
de Primària
En l’inici d’aquest segon tri-
mestre els alumnes d’E. In-
fantil han començat el Projec-
te Ratolí. L’objectiu d’aquest 
projecte és establir una rela-
ció entre l’alumnat de I-3 (les 
Formigues) i l’alumnat de 4t, 
que tindran el paper de tutors. 
D’aquesta manera es crea un 
vincle entre alumnes de dife-
rents etapes, s’integra l’apre-
nentatge cooperatiu dins la 
programació d’activitats de 
l’escola i es fomenta el bon ús 
de les TIC.
Per començar el projecte es va 

realitzar una avaluació indi-
vidual sobre l’ús del ratolí als 
infants de I-3 i es va explicar 
el projecte als alumnes de 4t: 
en què consisteix, com s’or-
ganitzarà i què esperem d’ells 
(quines són les pautes i con-
signes a seguir). Un cop realit-
zada aquesta la primera fase, 
es van distribuir els alum-
nes per parelles (alumnes de 
I3 amb alumne de 4t) i es va 
començar a treballar a l’aula 
d’informàtica.

APILO, Taller de les Emoci-
ons i visita a “La Casa de la 
Festa”, les activitats de 1r de 
Primària de les Escolàpies
El passat 30 de gener van ar-
ribar a les Escolàpies l’APILO 
i el seu amic Marc, dos intrè-
pids personatges que volen 
conscienciar tota l’escola i tota 
la ciutat de la necessitat de 
cuidar el nostre planeta. Els 
nens i nenes de 1r de Primària 
vam gaudir del fantàstic conte 
que ens van explicar.
L’alumnat de 1r també va par-
ticipar al Taller de les Emoci-
ons amb l’activitat “Canvia el 

Xip” que pretén donar eines 
als infants per tal de pensar 
estratègies per afrontar situa-
cions adverses mitjançant un 
joc col·lectiu.
Finalment, ja que s’havia tre-
ballat el temari a classe, els 
alumnes van anar a visitar 
“La Casa de la Festa” on van 
poder veure de prop els ge-
gants, capgrossos i dracs i en 
van conèixer la seva història 
gràcies al David.

L’alumnat de 2n de Primària 
de les Escolàpies coneix el ci-
cle urbà de l’aigua i gaudeix 
d’un concert d’orgue
Dins del marc d’Escola+Soste-
nible, l’alumnat de 2n va gau-
dir d’una xerrada sobre el cicle 
urbà de l’aigua. El Gabriel, que 
duia a terme l’explicació, va 
preguntar en primer lloc als 
alumnes: D’on ve l’aigua de 
l’aixeta? On es guarda l’aigua 
quan arriba a Igualada? On va 
a parar l’aigua bruta? Puc beu-
re l’aigua de l’aixeta?
A partir d’aquestes pregun-
tes els alumnes van comentar 
què en sabien i, a continua-

Experiments, excursions, experiències i emocions 
a Escolàpies Igualada 

ció, el Gabriel va explicar tot 
el recorregut que fa l’aigua a 
la ciutat amb l’ajuda d’un ví-
deo. Finalment els alumnes 
van participar en l’elaboració 
d’uns experiments i van rebre 
consells per tal de poder fer 
un bon ús de l’aigua.
Per altra banda, els alumnes 
de 2n també van fer una visita 
guiada per observar i escoltar 
el so de l’orgue de Santa Ma-
ria en un concert realitzat per 
l’organista de l’Escola de Mú-
sica d’Igualada. La visita va 
ser impressionant i va deixar 
a tots els alumnes bocabadats 
en veure la magnitud de l’es-
glésia i escoltar el so de l’orgue 
ressonant arreu.

La Ciutat d’Igualada, nou 
projecte per als alumnes de 
Tercer de les Escolàpies
L’alumnat de 3r de primària 
està treballant en un projecte 
sobre la Ciutat d’Igualada. Al 
llarg del trimestre realitzaran 
diverses sortides per tal de 
conèixer els llocs més impor-
tants de la nostra ciutat, com 
ara el casc antic o l’Ajunta-

ment. Aquesta setmana, per 
exemple, han anat a conèixer 
la Biblioteca de Cal Font.
Allà, tots els alumnes van po-
der escollir un llibre en prés-
tec per tal de fomentar el gust 
per la lectura. La relació amb 
la Biblioteca seguirà al llarg 
del trimestre per arribar a 
conèixer totes les possibilitats 
que pot oferir.

A les Escolàpies, les famílies 
dels alumnes de Cicle Mitjà 
col·laboren al projecte “Ali-
mentació i salut”
El passat dia 15 de febrer els 
alumnes de cicle mitjà van po-
der gaudir d’una col·labora-
ció per part d’una mare d’una 
alumna de tercer. Aquesta col-
laboració, unes pinzellades so-
bre la dieta vegetariana, queda 
emmarcada dins del projecte 
del cicle que s’està duent a ter-
me: alimentació i salut.
En les properes setmanes, 
l’escola comptarà amb altres 
col·laboracions per part de 
les famílies, per tal d’enriquir 
amb coneixement l’alumnat a 
partir de testimonis propers.

Durant aquestes setmanes els 
alumnes de l’institut Joan Mer-
cader han visitat la biblioteca 
de Can Font per realitzar-hi 
diferents activitats relaciona-
des amb la lectura o la recerca 
d’informació.
Els alumnes de primer d’ESO 
han realitzat per grups-clas-
se l’activitat Resol l’enigma. 
Mitjançant un joc de pistes, 
aquesta activitat permet als 
alumnes conèixer el funciona-
ment de la biblioteca, els di-
ferents espais i com cercar els 
documents. També s’explica el 
funcionament de la plataforma 

de préstec de llibres electrònics 
eBiblio. Resol l’enigma està 
pensada també com una de 
les activitats preparatòries del 
crèdit de síntesi, que a primer 
d’ESO realitzen sobre la Costa 
Brava, ja que ajuda l’alumnat a 
tenir més eines per fer recerca. 
A més, si els alumnes porten el 
carnet de la biblioteca, poden 
fer el préstec de documents.
D’altra banda, els alumnes de 
3r d’ESO van participar, els 
dies 25 i 26 de gener, al Club de 
lectura sobre la novel·la Noel et 
busca, organitzat per la Bibli-
oteca de Cal Font. Es tractava 

d’una activitat voluntària, a la 
tarda, en què els alumnes van 
comentar la novel·la, llegida 
prèviament per a la matèria de 
Llengua catalana i literatura. 
Van aprofundir sobre el llibre i 
van debatre sobre els temes re-
lacionats amb els personatges i 
l’argument d’aquesta novel·la, 
premi Crítica Serra d’Or 2013.  
Per la seva banda, l’alumnat de 
quart d’ESO, va participar els 
dies 1 i 2 de febrer, al Club de 
lectura sobre la novel·la Parau-
les Emmetzinades, també de 
manera voluntària i en horari 
de tarda. En total, uns seixan-

ta alumnes, entre tercer i quart 
d’ESO, van participar als Clubs 
de lectura. La valoració dels 
alumnes i de la bibliotecària 
Eva Sabaté, que es va encar-
regar de portar les sessions, 
va ser molt positiva.

Els alumnes de l’Institut Joan Mercader participen en diferents 
activitats de la Biblioteca de Cal Font

En definitiva, es manté i es 
reforça la col·laboració entre 
l’Institut i la Biblioteca de 
Cal Font, que de ben segur 
ajuda a promoure la lectura 
i l’amor pels llibres entre els 
joves estudiants.
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Aquest curs hem estrenat un 
nou espai exterior  d’aprenen-
tatge i joc: el pati de l’escola .
Després d’un curs preparant 
el projecte entre l’AMPA i els 
mestres, organitzant la seva 
aplicació i sol.licitant els per-
misos pertinents  i amb  la 
col.laboració de l’Ajuntament, 
per fi el nou  pati ha esdevin-
gut una realitat.
Els infants n’estan  gaudint  i 
realment és fantàstic veure 
com no tenen ni un minut 

per avorrir-se i fan tastets de 
tots els diferents espais de joc.  
Així doncs ells  poden experi-
mentar, manipular  tot fent 
servir la creativitat.
Tret de les  millores estèti-
ques que s’han fet, el pati 
ens ofereix diverses formes 
d’aprenentatges en quant a 
socialització, motricitat, au-
tonomia,resolució de conflic-
tes, exploració, etc…
Agrair  a tots els que heu fet 
possible aquest projecte!

Un  nou espai  de joc per 
l’escola Garcia Fossas

Dijous 15 de febrer, amb la 
presència de l’Institut Pla 
de les Moreres, va tenir lloc 
a la seu de la Delegació Ter-
ritorial d’Ensenyament a la 
Catalunya Central l’acte de 
lliurament dels diplomes 
DELF (Diplôme d’Etudes 
en Langue Française) que 
anualment organitza l’Ins-
titut Français i que depe-
nen del Ministeri Francès 
d’Educació Nacional. En la 
darrera edició, la del 2017, 
l’Institut Pla de les Moreres 
va presentar 18 alumnes a 
la prova DELF B1 aconse-
guint un 100% d’aprovats 
i dijous van rebre un me-

rescut homenatge acompa-
nyats per la seva professora 
Marta Bartrolí.
Aquests resultats impliquen 
un augment del 33% respec-
te la convocatòria anterior 
i constaten la importància 
que des del centre donem 
a l’aprenentatge de les llen-
gües estrangeres i especial-
ment el francès com a sego-
na llengua estrangera.
Agrair l’esforç que han fet 
els nostres alumnes per 
assolir aquests resultats i 
donar les gràcies al recol-
zament de les famílies que 
avui també ens han pogut 
acompanyar en aquest acte.

Lliurament dels 
diplomes DELF a l’IES 
Pla de les Moreres

Diumenge passat, 18 de febrer, 
va tenir lloc al Campus Uni-
versitari del Pla de la Massa 
d’Igualada la First Lego Lea-
gue amb una vintena de grups 
participants procedents de di-
ferents centres educatius. Des 
de l’inici del curs, els alumnes 
de l’institut han tingut un petit 
espai per treballar i desenvolu-
par el seu robot per a què po-
gués realitzar totes les tasques 
que puntuen en tres rondes, 
de la qual es registra la mà-

xima puntuació. Els nostres 
participants van ser en Roger 
González de 2n d’ESO i l’Iker 
Garcia, el Miguel Martín i els 
Sergio Garrido, de 3r d’ESO, 
junt amb el seu entrenador 
i professor de Tecnologia, 
en Jordi Farré.  Els alumnes 
van fer un bon paper i van 
tenir opció de classificar-se 
dins els tres primers equips, 
però un error mil·limètric en 
la darrera ronda, va fer que 
acabessin en 8a posició final.

L’Institut de Vallbona d’Anoia a la 
First Lego League

La participació en aquest 
esdeveniment ha despertat 
molt l’interès de l’alumnat i 
de les famílies dels alumnes 
participants, que ja han ma-
nifestat la voluntat que l’Ins-
titut de Vallbona d’Anoia si-
gui present de nou en aquest 
torneig en la propera edició, 
on es prepararan tant el Joc 
del robot, com el Projecte 
Científic i la presentació dels 
valors que s’enduen al llarg 
d’aquesta experiència.

Sona el telèfon, el pare mira 
la televisió: “Fill, digues que 
ara no hi soc”. En un mu-
seu a l’hora de comprar les 
entrades: “Filla, digues que 
només tens 10 anys”. Us so-
nen aquestes situacions? Tots 
hem mentit algun cop inten-
cionadament per algun mo-
tiu, però, per què ho fem?
Què són les mentides?
Les mentides són accions vo-
luntàries i intencionades per 
ocultar la veritat.

A totes les edats mentim de 
la mateixa manera?
Durant l’època de la Llar i 
Educació Infantil, on els nens 
encara barregen realitat i 
fantasia, les mentides o bro-
mes s’anomenen mentides 
naturals. Aquestes mentides 
encara no han de preocu-
par perquè són innocents. 
A partir aproximadament 
dels set anys, i sempre te-
nint en compte la maduresa 
de cadascú, els nens i nenes 
ja tenen la capacitat de dife-
renciar correctament entre la 
realitat i la fantasia. Llavors, 
podem dir que ja han desen-
volupat la consciencia moral: 
menteixen intencionadament 
i saben que és negatiu.
Davant aquestes mentides, 
cal estar alerta i procurar en-
tendre per què les diuen i/o 
com els podem ajudar. Al-
guns dels motius podrien ser:
• Frustració: aquell nen/a que 
diu que fa o té moltes coses 
però que en realitat no pot te-
nir. Amagar la veritat és una 
manera d’ocultar-se de la re-
alitat quan aquesta no és com 
ells voldrien. Pot passar quan 

no es senten a gust amb ells 
mateixos o amb el seu entorn. 
Per exemple: “Saps que el meu 
pare és jugador professional de 
futbol?”.
• Per evitar un càstig: els nens/
es amaguen l’error per evitar 
les conseqüències: “Qui ha tirat 
l’entrepà a la brossa?”, “Jo no!”.
• Cridar l’atenció: es pot pro-
duir en moments que els nens/
es se sentin desatesos: “Tinc 
mal de panxa” i al cap de cinc 
minuts, “tinc mal de cap” i, en-
cara més tard, “tinc son”.
• Excés d’exigència: quan el llis-
tó és massa alt pot ser que els 
nens menteixin per no “fallar” 
a l’adult. Família: “Com creus 
que ha anat l’examen? Nen/a: 
“Segurament bé...”.
• Imitació: quan per exemple 
un nen/a veu que un adult uti-
litza una mentida per treure’n 
benefici tendeix a imitar-ho. 
Família i fills/es que arriben 
tard a l’escola: “Hem arribat 
tard perquè no podíem obrir la 
porta del garatge, oi fill?”.
• Per aconseguir algun benefi-
ci. Mestre: “Qui hagi acabat la 
feina, ja pot anar a jugar”, i el 
nen/a contesta: “Ja he acabat...”
Per tal d’ajudar els nens/es a 
no mentir hi ha dos aspectes 
claus: confiança i educar en la 
sinceritat, tant a l’entorn fami-
liar com a l’escola. Cal que els 
adults demostrin amb freqüèn-
cia que confien en els nens/es. 
Per això, per ajudar als més pe-
tits, és molt recomanable:
• Ensenyar al nen/a que mentir 
i les seves conseqüències són 
negatives. És important que 
vegin que una mentida pot fer 
mal als altres i que en canvi la 
veritat té molt valor.

• Reforçar l’autoconfiança 
i l’autoestima dels nens per 
evitar que menteixin per ser 
acceptats. Demostrar als nens 
que són valorats i estimats 
sense que hagin d’exagerar 
res.
• No mentir. Cal donar exem-
ple. És preferible que si no 
sabem una cosa del cert con-
testar: “no ho sé” o “ho miro, 
i t’ho dic”, que no pas mentir.
• Donar l’oportunitat de ser 
sincer: reforçar la sinceritat 
i la valentia de reconèixer 
quan s’ha dit una mentida.
• Analitzar si s’està portant a 
terme una educació adequa-
da o s’està sent massa estric-
te, ja que això pot fer entrar 
el nen en un estat de por. Per 
això, cal que els càstigs siguin 
mesurats i adequats. Fins i 
tot, la solució no sempre és 
un càstig: en algunes situa-
cions és millor entendre les 
raons per les quals han men-
tit i reconèixer el valor de la 
sinceritat. A vegades, inclús 
és suficient recordar que estàs 
molest per les seves accions i 
que t’ha decebut.
No hi ha un solució exacta 
perquè els nostres fills/es no 
diguin mentides però sí que 
podem donar pautes per mi-
llorar la sinceritat i ajudar a 
aprendre dels errors sabent 
que formen part del procés 
educatiu. Com diu la dita, 
“s’atrapa abans un mentider 
que un coix”, oi que és curiós? 
Doncs sí, qualsevol mentida, 
s’acaba sabent.

Pol Cantero, Montse Baliu 
i Anna Gámez, mestres de 

l’Escola Mowgli

L’art de mentir
Tots hem mentit algun cop intencionadament per algun motiu, però, 
per què ho fem?
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El passat dimarts13 de fe-
brer, les classes de P-5, 1r i 
2n vam dur a terme una ac-
tivitat molt especial: Tarda 
d’avis i àvies. 
Els alumnes van convidar als 
seus avis i àvies ha passar la 
tarda a l’escola. Una opor-
tunitat de recordar els mo-
ments i jocs de la infantesa al 
costat dels seus néts i nétes. 
Els avis van portar jocs de 
pati, joguines, fotografies, 
llibres i notes escolars i, tot 
plegat, va servir per poder 
passar una estona relaxada i 

entretinguda jugant i com-
partint aquests tresors.
Durant tota la tarda els matei-
xos alumnes van fer de petits 
fotògrafs, captant imatges que 
posteriorment seleccionades, 
han servit per participar al 
festival fotogràfic FineArt 
que se celebrarà a Igualada 
durant aquestes pròximes 
setmanes, i que enguany va 
dedicat a “Els avis i jo”.
Una tarda de compartir re-
cords d’una altra època d’una 
manera entretinguda i molt 
emotiva.

Tarda d’avis i àvies 
a l’escola Emili Vallès

Els nens i nenes de 4t de l’Es-
cola Dolors Martí estem molt 
contents perquè els nostres 
projectes de Medi giren en-
torn els teixidors que donen 
nom a les nostres classes: 4tA 
són les agulles, 4tB les llanes i 
4tC les costures.
Estem aprenent a cosir dife-
rents teixits, botons, estam-
pats, textures… Ens encanta 
ser creatius i ens estem ado-
nant que quan ens posem a 
cosir ens passa el temps vo-
lant. Hem fet bolsos, penjolls, 
braçalets, boles de decoració, 
cotxes… i més!
Per embolcallar el projecte i 
relacionar-lo amb la nostra es-
timada ciutat, Igualada, l’hem 
conclòs visitant fàbriques 
de gènere de punt i així hem 

pogut veure de primera mà i 
hem pogut ser conscients que 
l’Anoia és un territori que ac-
tualment representa un dels 
grups d’empreses fabricants 

de gènere de punt més impor-
tants d’Europa. Gràcies a JER-
THIM S.L, GAMMA i TEGO-
MAR per obrir-nos les portes 
de la vostra fàbrica.

Els nens i nenes de 4t de l’escola 
Dolors Martí teixim vincles amb la 
nostra ciutat

Els alumnes de CFGM de 
Conducció d’Activitats Fisico-
esportives en el Medi Natural  
amb l’objectiu de capacitar-se 
d’una manera pràctica dels 
coneixements i destreses ne-
cessàries per poder-se incor-
porar al món laboral han anat 
realitzant al llarg del curs dife-
rents pràctiques de senderis-
me i orientació. A més a més 
d’aprendre de forma pràctica, 
permet el senderisme conèi-
xer el nostre entorn, cultura, 
història, fauna i flora.
L’experiència permet que el 
jove alumne es responsabi-
litzi tant d’escollir la ruta que 
cal seguir i l’activitat més ade-

quada al seu nivell físic i tèc-
nic, així com aprendre a fer 
d’assessors sobre l’equip i el 

Senderisme i orientació a l’Acadèmia 
Igualada

material necessaris per evitar 
que una sortida en grup no es 
converteixi en un malson.

Dins del projecte lector i en-
llaçat amb el projecte d’ora-
tòria que estem fent a les 
nostres escoles per tal de fo-
mentar i impulsar la lectura 
i l’expressió oral dels nostres 
alumnes, iniciem unes sessi-
ons a l´hora de lectura dià-
ria, en les que a través d´unes 
lectures guiades, l´alumnat 
podrà valorar, exposar i ana-

litzar les lectures llegides 
en unes sessions pautades, 
“llibre fórum” , que es faran 
a la Biblioteca del col.legi. 
Comencem el club de lectu-
ra amb dos llibres per a 1r i 
2n ESO i dos llibres per a 3r i 
4t ESO, tots ells, cedits per la 
Biblioteca Central d´Iguala-
da. Animem a tot l´alumnat 
a participar-hi. 

Nou projecte a Montclar 
Mestral: “Club de lectura 
per l’ESO”
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Dijous dia 15 de febrer, al pati 
de l’escola,  amb la col.labora-
ció de mestres, alumnes i ma-
res de 6è vam organitzar una 
xocolatada solidària. Famili-
ars, amics i tota la comunitat 
educativa vam compartir un 
berenar per ajudar a la investi-
gació del càncer Infantil. Una 
manera dolça i senzilla per 
aconseguir fons per al labora-

tori de l’hospital i ajudar a que 
la investigació no s’aturi per 
manca de mitjans econòmics.
L’import de la recaptació ob-
tinguda ha estat de 272€ i s’ha 
ingressat a l’Hospital St. Joan 
de Déu i es destinarà íntegra-
ment per aquesta causa.
Molt agraïts a tots als que 
us heu solidaritzat amb 
nosaltres!!!

L’escola Ramon Castelltort 
i el dia internacional del 
càncer infantil

Diumenge 4 de febrer, els 
alumnes de Fonaments de les 
Arts de 2n de Batxillerat hem 
visitat la col·lecció d’Art Mo-
dern del MNAC. Ha estat un 
repàs d’obres i autors que hem 
treballat a classe i d’altres que 
hem anat descobrint en la vi-
sita. Després hem visitat el Pa-
velló Mies van der Rohe, una 
de les mostres de l’arquitectu-
ra racionalista de principis del 
segle XX, Tot i la pluja, ha es-
tat un dia fantàstic.

A l’Escola Pia descobrim 
el MNAC

Aquest any, per segon curs 
consecutiu, un grup de 20 
alumnes de 1r, 2n i 3r hem tin-
gut l’oportunitat de gaudir dels 
Encontres de Teatre de Caixa-
Escena. Gràcies al treball de 
la companyia Mac-Ot (com-
panyia de teatre de l’institut 
Badia i Margarit) i a la direc-
ció de la Xesca (professora de 
ciències i teatre), hem acon-
seguit ser un dels 6 centres 
seleccionats i hem compartit 
3 dies amb centres diversos 
i de diferents llocs: Castelló, 
València, Barcelona… Han si-
gut tres dies intensos de teatre, 
passió, amistat i molta molta 
feina per polir i acabar posant 
en escena, diumenge al matí, 
al CaixaFòrum, un trosset de 
la que serà la nostra obra de 
final de curs, del teatre de la 
“Commedia dell’Arte”. 
El divendres 10 de febrer vam 
sortir d’Igualada a les vuit en 
punt, vam agafar un autobús 
públic, i vam arribar a Barce-
lona a les nou, l’autobús ens va 
deixar a Maria Cristina i vam 
caminar fins a l’alberg, on vam 
deixar les motxil.les, i vàrem 
anar directament cap al Caixa-
Fòrum, on vam fer una activi-
tat tots els joves de la trobada. 
L’activitat es deia lmpro-rolls 
on vam barrejar-nos en grups, 
i després vam dinar al bar del 
CaixaFòrum, i de tres a quatre 
el Pep Colomer ens va fer una 
visita guiada per l’institut del 
teatre de Barcelona: els espais 
són gegants i hi ha un ambient 
molt interessant. Tots vam es-
tar d’acord que quan ens facin 
el nou institut, ens calen unes 
quantes aules com les de l’ins-
titut del teatre.
A la tarda, vam tornar al Cai-
xaFòrum, on ens vam ajuntar 
amb el grup de Castelló per 

assajar i perfeccionar l’obra, 
eren molt simpàtics!  I la nos-
tra actriu, la Marta Rosell de la 
companyia Egos, ens va felici-
tar pel treball que estem realit-
zant amb les màscares.
A la nit, els nostres actors i 
actrius professionals, ens van 
fer una obra de teatre “El criat 
amorós”, va ser molt divertit! 
Després de l’espectacle, els di-
ferents grups vam fer la pre-
sentació de les nostres obres. 
Estàvem molt nerviosos i la 
nostra no va sortir gaire bé, la 
veritat. Per acabar el dia vam 
agafar l’autobús per tornar a 
l’alberg, i… a descansar! El dia 
havia estat molt intens, i  calia 
guardar energies pels dos dies 
que ens quedaven! Calia do-
nar-ho tot!
El segon dia a Caixaescena va 
ser tant o més intens encara. 
Els tallers de dissabte van ser: 
de ritme i corporalitat, on ens 
van ensenyar a seguir el ritme 
interior (el cor, la respiració) 
i al final ens van ensenyar un 
ball. Un altre era de veu par-
lada i veu cantada on vam fer 
uns exercicis per no forçar veu 
quan cantem o parlem fort, i 
al final vam cantar una cançó 
a diferents veus. L’altre taller 

va ser de dramatúrgia i vam 
haver de respondre unes pre-
guntes i al final ordenar-les 
per formar un text estrany 
però, xulo.
Després de sopar vam anar 
tots a l’Auditori i ens van re-
partir en grups on havíem de 
representar diferentes actu-
acions: de circ, de màgia , de 
pitonissos, d’humans animali-
titzats… Els professors també 
ens van representar Cabaret i 
vam riure molt.
Diumenge vam culminar els 
encontres de CaixaEscena 
amb una brillant actuació de 
la companyia Mac-Ot del nos-
tre institut. Tots els grups van 
créixer i ho van fer molt bé. El 
diumenge va ser un dia espe-
cialment bonic.
Aquests tres dies hem aprés 
moltíssim a treballar emoci-
ons, moviments, accions i veu. 
La màgia del teatre ens ha unit 
un altre cop i encara amb més 
força . Agraïm al nostre alum-
nat la valentia de posar-se en 
escena per crear i transmetre 
els seves emocions al públic.

Bruna Velázquez (3r ESO), 
Gil Robert (1r ESO) i Xesca 

Vela (professora)

El teatre de l’institut Badia i Margarit 
a CaixaEscena
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La societat actual està im-
mersa en una gran revolució 
tecnològica que les escoles no 
podem obviar. En un futur no 
gaire llunyà, aquesta revolu-
ció es desenvoluparà en molts 
més àmbits fent que apareguin 
noves disciplines i professions 
que avui en dia són imprevisi-
bles i inimaginables per a tots 
nosaltres. És per aquest motiu 
que els infants d’avui, que for-
maran part de la societat del 
demà, i seran els encarregats 
de fer avançar i evolucionar 
aquestes disciplines, han de 
disposar dels coneixements i 
recursos necessaris per poder 
generar aquests avenços. 
Tenint en compte aquest marc 
actual i futur, a l’escola Je-
sús-Maria fem una aposta per 
introduir els nens i nenes des 
de ben petits en aquestes àrees 
de coneixement, fent que els 
nostres alumnes desenvolupin 
competències científiques i 
tecnològiques a través de l’ex-
perimentació, la descoberta 
i la motivació, mitjançant la 
manipulació i interacció amb 
diversos recursos científics 
i tecnològics, iniciant-ne el 
seu ús des de P2 fins a 6è de 

Primària i amb continuïtat 
posterior a l’Escola Anoia en 
l’etapa d’Educació Secundària 
Obligatòria. L’objectiu és que 
des de ben petits es familiarit-
zin amb els diferents recursos, 
materials i llenguatges, com 
són la robòtica, la programa-
ció, els mecanismes i les tec-
nologies digitals en general, 
perquè en el futur siguin capa-
ços de generar nous coneixe-
ments i no simplement ser-ne 
consumidors passius.
Actualment a l’escola treba-
llem en diversos projectes 
amb els nostres alumnes. En el 
cas dels més grans de l’escola, 
a més del treball habitual di-
ari amb tecnologies i recursos 
digitals diversos a través del 
seu ús en diferents suports 
i dispositius, hem introduït 
la robòtica i la programació 
dins l’horari lectiu de manera 
setmanal. En el cas dels més 
petits, s’introdueix mitjan-
çant diferents aparells i ma-
terials (robots programables, 
pissarres digitals interactives, 
tauletes, etc.) com a racons 
de joc, descoberta i experi-
mentació. També aprofitem 
aquests recursos per desenvo-

lupar projectes que involucrin 
a alumnes de diferents nivells 
educatius per treballar con-
juntament, generant grups de 
treball internivells que fomen-
ten i enforteixen les relacions 
socials entre tots els nens i ne-
nes de l’escola. Un bon exem-
ple, aprofitant el projecte dels 
padrins lectors en què s’esta-
bleixen parelles lectores entre 
els alumnes de P5 i 6è, és el 
projecte tecnològic comú que 
desenvolupen enguany, amb 
l’objectiu de crear una maque-
ta d’un robot utilitzant mate-
rials reciclats. Per tal d’inici-
ar-se en el projecte, van rebre 
conjuntament una xerrada per 
part d’en Carles Garcia, engi-
nyer i exalumne de l’escola, 
que va participar en el projec-
te Barcelona Moon Team que 
tenia com a objectiu dur un 
robot a la lluna.
El fet de treballar amb aques-
ta metodologia i amb aquests 
materials i recursos, aporta 
un gran nombre de beneficis 
als nens i nenes. A banda de 
desenvolupar competències 
científiques i tecnològiques, 
permet treballar continguts 
i conceptes diversos a nivell 

El col·legi Jesús-Maria fomenta les competències científiques i 
tecnològiques en els infants

curricular inclosos en altres 
àrees de coneixement, com 
són les matemàtiques, les llen-
gües, les disciplines artístiques 
i les humanitats, d’una manera 
molt divertida i motivadora i, 
alhora, desenvolupar compe-
tències i valors com és el tre-
ball en equip, la comunicació 
verbal i escrita, la capacitat 
d’adaptació i d’aprendre dels 
errors i dels altres, el raona-
ment per a la resolució de pro-
blemes diversos, la creativitat, 
la flexibilitat, la tolerància, 
l’autonomia, la iniciativa per-

sonal, la capacitat d’organit-
zació i d’autoqüestionar-se, 
investigar i un llarg etcètera. 
El paper que exerceix el mes-
tre es basa en facilitar apre-
nentatges i guiar als alumnes 
en el seu raonament, sempre 
tenint present i perseguint en 
primer terme, la seva felicitat 
i desenvolupament personal 
i emocional, perquè a l’esco-
la ensenyem i eduquem per a 
què els alumnes aprenguin a 
aprendre, però, sobre tot, vo-
lem que siguin persones amb 
valors i humanitat.

Aprendre a mirar és un dels 
principals objectius de l’àrea 
d’educació visual i plàstica.
Si no aprenem a mirar se’ns fa 
molt difícil poder apreciar i 
entendre tot el que fa referèn-
cia a l’obra dels artistes.
Per altre cantó quan l’artista 
realitza la seva obra una de les 
coses que desitja és que la gent 
la pugi veure.
Per tant que la Teresa Riba 
s’oferís a venir a l’escola i ens 
portés una de les seves escul-
tures, va ser una experiència 
realment gratificant.
Els alumnes de la classe dels 
Isards, 5è de primària, vàrem 
poder gaudir de la presen-
tació de l’obra per part de la 
Teresa i entendre una mica 
mes com és el mon que en-
volta als artistes.
Va ser molt interessant poder 
parlar de quins eren els senti-
ments que ens produïa la seva 
escultura: com era la seva mi-
rada, perquè ens semblava que 
estava lligada amb cordes...
Tal com diu l’Eulàlia Bosc en 
el seu llibre “El plaer de mirar” 

una forma d’aprendre a mirar 
és mirar en veu alta.
Les opinions eren diverses, les 
idees s’anaven formant entre 
tots. La dinàmica de la con-
versa era fluida, porten anys 
opinant en les sessions de filo-
sofia i creixen com a comuni-
tat de recerca.
Vàrem poder interaccionar 
amb l’escultura:, mirar-la, to-
car-la, deslligar-la.
Les idees que varen sorgir ser-

Visita de Teresa Riba a l’Escola de 
l’Ateneu

viran com a punt de partida 
per realitzar la nostra prò-
pia escultura. Intentaren que 
l’obra de cada nen ens expliqui 
alguna cosa.
La Teresa es va emportar les 
idees escrites que cada nen li 
va donar sobre l’obre observa-
da. D’aquesta manera va reco-
pilant les opinions, sensaci-
ons, sentiments, que produeix 
la seva escultura en diferents 
àmbits i llocs.

Amb motiu de la celebra-
ció del Dia de la Pau el pas-
sat 30 de gener , a l’Escola 
Torrescasana, vam decorar 
una paret amb una imat-
ge del Petit Príncep. Una 
mare del centre va fer el di-
buix i els/les alumnes van 
pintar les estrelles. “Només 

s’hi veu bé amb el cor” , és 
la frase que acompanya la 
il·lustració.
A la tarda, vam cantar tots ple-
gats la cançó “Vaig aprendre”:
“...vaig aprendre que l’essencial 
és invisible als ulls que apren-
dre a estimar i ser feliç és el 
que vull...”

L’escola Torrescasana 
celebra el dia de la Pau
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Els alumnes de 4rt d’ESO i 
1er de batxillerat de l’Acadè-
mia han participat en el cicle 
de conferències que realitza 
l’Agència Catalana de Consum 
sobre l’etiquetatge alimentari i 
el consum responsable.
Com va dir el conferenciant, 
parlar de consum responsable 
fa que ens haguem de plan-
tejar que el preu no és l’úni-
ca variable que intervé en les 
decisions de compra, també 
s’han de tenir en compte al-
tres criteris com ara, l’origen i 
composició dels productes, el 
comportament de l’empresa, 
les condicions de l’elaboració, 
la seguretat i salut de les per-
sones implicades en la cadena 
de valor i del respecte a l’en-
torn.
La implementació de políti-
ques de responsabilitat social 

només es podrà fer efectiva 
si tots (empreses, administra-
cions, consumidors, societat 
civil) ens involucren i juguem 
un paper proactiu en aconse-
guir que l’actuació de les em-

Xerrada de l’Agència Catalana de 
consum a l’Acadèmia Igualada

preses i la societat en general 
assumeixin un desenvolupa-
ment sostenible, a través de 
l’equilibri entre el progrés eco-
nòmic i social i la preservació 
del medi ambient. 

El passat dia 30 de gener es va 
celebrar el dia Escolar de la No 
violència i la Pau. I per com-
memorar-lo a l’escola Dolors 
Martí vam realitzar el nostre 
tradicional monogràfic, que 
enguany va estar relacionat 
amb la Pau.
Des dels més menuts fins els 
més grans va gaudir de tallers 
que van permetre treballar de 
manera interdisciplinari totes 
les àrees curriculars, així com 
també van impulsar l’educació 
en la solidaritat, el respecte i la 
tolerància.
Al llarg de la setmana vàrem 
aprendre una cançó molt es-
pecial per nosaltres, ja que va 
néixer d’un poema creat pels 
alumnes de 6è i que amb l’aju-
da de mestres de l’escola hem 
musicat i mimat.

Com a cloenda de la setmana 
del monogràfic, el passat di-
vendres vam celebrar la festa 
de la Pau. Mestres, alumnes i 
famílies, units a la pati de pri-
mària, vam representar un dels 
símbols de la Pau.
Per iniciar l’acte, dotze alumnes 
de l’escola van llegir, en el seu 
idioma matern, una mateixa 
frase d’en  León Tolstói: “NO-
MÉS SI ENS PERDONEM 
ACONSEGUIREM LA PAU”, 
aquest emotiu moment va do-
nar pas a que plegats cantéssim 
el poema dels alumnes de 6è.
Tot seguit i com a colofó final 
vam anar a les aules a prepa-
rar un berenar especial per 
l’ocasió: crispetes, fruita, sucs, 
fruits secs, entrepans... junts 
vam compartir una jornada 
que mai oblidarem.

Dia de la No violència a 
l’escola Dolors Martí

Dins de la línia d´Aude 
“Compromís social”, Mont-
clar Mestral vol seguir apos-
tant pel compromís amb 
l´entorn i la sostenibilitat del 
nostre planeta.
Per això, es volen sumar al 
projecte  “Les piles, a l’Apilo de 
l’escola” promogut per l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, 
a través del qual es fomenta i 
alhora es premia la recollida de 
piles entre tots els centres edu-
catius inscrits. Són objecte del 

concurs les piles i acumuladors 
portàtils (Es consideren piles i 
acumuladors portàtils qualse-
vol pila, pila botó ,acumulador 
o bateria que estigui precintat, 
pugui portar-se amb la mà i no 
sigui industrial ni d’automoció, 
com ara les piles botó i estàn-
dard i els acumuladors utilit-
zats en telèfons mòbils, càme-
res de vídeo i eines portàtils). 
Per fer-ho les famílies trobaran 
un contenidor específic a les 
secretaries de l’escola.

Montclar Mestral amb 
el projecte: “Les piles a 
l’Apilo de l’escola”

Els nens i nenes de 1r de pri-
mària dels Maristes hem anat 
a Barcelona a visitar el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. 
Hem realitzat un taller: “Emo-
cionar-te: els secrets de la mi-
rada”. A partir d’una selecció 
d’obres ens hem iniciat en el 
coneixement de l’art modern 
i hem descobert els diferents 
tipus d’objectes que conté. Ens 
hem adonat de les tècniques 
pictòriques i escultòriques 
de diversos artistes catalans. 
Hem après a observar obres i 
deduir-ne les característiques. 
Hem explorat els secrets que 
s’amaguen darrera una pintu-
ra, una escultura, un moble... 
mitjançant el diàleg, el cos i les 
emocions. Aquesta sortida cul-
tural ha sigut molt interessant, 
ens ha donat la possibilitat 

d’aprendre, ampliar i enriquir 
el nostre ventall de coneixe-
ment, alhora que ens ha ajudat 
a valorar el patrimoni artístic. 
Després de la visita hem dinat 
junts tots els companys i com-

Els Maristes visitem el MNAC

panyes de la classe, mestres i 
mares acompanyants. Segui-
dament una estona de joc  i 
tornada a l’escola. L’experiència 
quedarà en el nostre record. Ha 
anat molt bé.

Els alumnes de de batxille-
rat de l’Acadèmia han visitat 
el CRAG, un consorci públic 
format pel CSIC, l’IRTA, la 
UAB i la UB. És un centre de 
recerca multidisciplinari de-
dicat a la investigació dels fac-
tors genètics que determinen 
caràcters d’interès en plantes 
i animals de granja. Les àrees 
estratègiques de recerca que 
treballen són el desenvolupa-
ment de plantes, el metabolis-
me secundari, les reaccions a 
l’estrès en plantes, i la genòmi-

ca de plantes. Al llarg de la vi-
sita vàrem poder experimen-

L’Acadèmia Igualada visita el Centre 
de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) 

tar com autèntics científics 
alguns d’aquestes aspectes.
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HOQUEI / LA VEU

El somni de la Copa es va 
esvair amb una derrota 
per la mínima (2-1) da-

vant del Liceo. Tot i l’amargor 
de la derrota, la gran imatge 
que els arlequinats van mos-
trar a la pista va fer enorgu-
llir encara més a tot membre 
i aficionat del club. L’Igualada 
va lluitar i va desafiar a tot un 
Liceo que va patir i no va cer-
tificar el pas a la final fins que 
va sonar el xiulet final.
Els minuts inicials van ser de 
domini arlequinat, però el Li-
ceo va posar dos gols de dis-
tància en qüestió d’un minut i 
mig. Primer César Carballei-
ra i després Josep Lamas, van 
aprofitar dos contraatacs per 
posar el 0 a 2. L’Igualada Rigat 
va baixar el ritme uns minuts 
després del gol, però va tornar 
a trobar la seva versió i va ju-
gar-li de tu a tu al Liceo.
Si bé el Liceo jugava amb més 
velocitat, la teranyina defen-
siva dels homes de Ferran 
López no els posava les coses 
fàcils. L’Igualada Rigat tam-
poc va renunciar a un joc més 
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Un combatiu Igualada Rigat va dir adeu a la Copa 
amb el cap ben alt

Tety Vives celebrant el gol davant el Liceo. Foto: Federación Española de Patinaje.

ofensiu, sobretot a base de 
jugades combinades que van 
obligar a estirar-se a Xavier 
Malián més d’una vegada. A 
final de la primera part, la pa-
rella arbitral va assenyalar un 
penal a favor dels igualadins i 
el seu especialista, Tety Vives, 
va transformar-lo, deixant, el 
somni de la final, una mica 
més a prop.
Tot i els 25 minuts de la sego-
na part, el 2 a 1 va ser el re-
sultat definitiu. El Liceo mai 
va deixar d’intentar ampliar 
el resultat i de fet, va estave-
llar quatre pilotes al pal, però 
l’Igualada també va estar en 
tot moment dins de l’elimina-
tòria i el 2 a 2 semblava im-
minent. La millor oportuni-
tat, una falta directa de Sergi 
Pla – per una blava a Dava 
Torres – que es va estavellar al 
travessar amb 2 a 1 al marca-
dor. També va disposar d’una 
falta directa el Liceo per una 
targeta blava que va veure 
Ferran López, però els gallecs 
no van aprofitar l’oportunitat.
Els últims 10 minuts van ser 
de domini arlequinat; els ho-
mes de Ferran López van dis-

posar de múltiples ocasions. 
L’últim minut, va entrar el 
cinquè home i l’Igualada va 
intentar-ho amb un xut llu-
nyà de Tety Vives, que va sor-
tir desviat.
Ferran López, tècnic de l’Igua-
lada, va declarar que “és un 
plaer ser l’entrenador d’aquest 
club i viure una semifinal on 
els jugadors han demostrat 

tan sacrifici i valors”. El capità, 
Elagi Deitg, va considerar que 
“esperem que la Copa serveixi 
de punt d’inflexió. Tot i la der-
rota, sortim mol reforçats per 
com hem competit”.
El pròxim compromís de 
l’Igualada Rigat serà la jorna-
da 21 d’OK Lliga contra l’As-
turhockey, aquest dissabte 3 
de març a les 20.30h.

Fitxa tècnica

LICEO 2 (2/0): Malian, E.La-
mas (1), Lamas, Torres, Car-
balleira (1), equip inicial. Mi-
ras, Di Benedetto, Coy, Payero

IHC RIGAT 1 (1/0): Ela-
gi, Met Molas, O.Vives, Pla i 
R.Bars, equip inicial. Tety Vi-
ves (1), Miquel.

Ton Baliu tornarà a vestir la samarreta de l’Igualada 
la temporada vinent
HOQUEI / LA VEU

Ton Baliu Piqué, ju-
gador igualadí de 29 
anys, tornarà a l’Igua-

lada Rigat Hoquei Club la 
propera temporada. El com-
promís de l’excapità amb el 
seu club de tota la vida ja és 
un fet i de moment serà per 
les dues properes tempora-
des fins al 30 de juny de 2020.
Baliu, que va marxar ara fa 
dues temporades al FC Por-
to, clourà la seva experiència 
en un dels grans de l’hoquei 
europeu el proper 30 de juny 
i ja ha decidit tornar a casa i 
retrobar-se amb els seus ex-
companys.
Després d’estar al club de la 

seva vida, als 27 anys i amb 
10 temporades al primer 
equip va decidir provar sort 
en un gran com el Porto on 
la temporada passada va gua-
nyar la Lliga i la Copa portu-
guesa a més de la Supercopa. 
Enguany el seu equip també 
es manté viu en la lluita per 
tots els títols.
Amb aquest compromís de 
dues temporades, Baliu com-
pletarà un total de 12 tem-
porades al primera equip de 
l’Igualada Rigat Hoquei Club 
posant-se a l’alçada de mites 
del club com Albert Folgue-
ra, Santi Carda o David Cá-
ceres.

Foto: Marlon Càtedra.
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El CF Igualada cau a les Comes en temps de descompte, 
abans de visitar al cuer Valls

El CFI femení va 
aconseguir una 

victòria molt 
important davant el 

líder Seagull (2-1)

PERE SANTANO / LA VEU 

E l CF Igualada va per-
dre a les Comes da-
vant el Sant Ildefons 

per 1-2, però podrien refer 
el camí de la victòria si gua-
nyen aquest cap de setmana 
al camp del cuer Valls.
Els igualadins van trencar una 
gran ratxa de resultats. Els 
#Blaus van tenir un gran inici 
de partit, com ja és habitual a 
les Comes. En els primers mi-
nuts, i de nou Martí Just, des-
prés d’una gran triangulació 
al mig camp que el deixaven 
sol davant del porter, va tenir 
la sang freda de regatejar-se’l i 
marcar a porteria buida.
Els locals, fidels al seu estil de 
joc, el qual s’anava imposant en 
el partit, però sense crear ocasi-
ons de gol a la porteria del Sant 
Ildefons. Per la seva banda els 
de Cornellà feien arribades a 
la porteria de Javi sense posar 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 22
CE Manresa B  0 · 0 FC Pirinaica 
FC Fruitosenc  6 · 2 UE Aviá B 
Can Parellada  5 · 2 CE Navás 
Viladecavalls  3 · 1 CE Puigreig 
CE Suria  1 · 1 CF Santpedor 
Sant Pere Nord  2 · 3 Ignasi Puig 
CCF Puigcerdá-UD Calaf (ajornat)
CE Moiá  1 · 2 CF Cardona 
CE Marganell  0 · 3 Juan XIII 

Jornada 23
UE Aviá B - CE Manresa B 
CE Navás - FC Fruitosenc 
CE Puigreig - Can Parellada 
CF Santpedor - Viladecavalls 
Ignasi Puig - CE Suria 
UD Calaf - Sant Pere Nord 
CF Cardona - CCF Puigcerdá 
Juan XIII - CE Moiá 
FC Pirinaica - CE Marganell 

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 22
Levante Planas  0 · 0 Vallirana CF 
AE Abrera  1 · 2 CF Pallejá 
UE Torrelles  3 · 3 Sant Esteve 
UD Málaga  3 · 0 Castelldefels B 
Viladecans B  1 · 6 SV Horts 
San Mauro B  3 · 0 Sant Andreu B
PR Sant Feliu  1 · 1 Can Roca 74 
Martorell CF  4 · 1 CF Corbera 
CD Cervelló  0 · 3 CF Olesa 

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 22
UE Rapitenca  4 · 0 B Blanques 
CF Igualada  1 · 2 Sant Ildefons 
FC Andorra  3 · 0 Valls UE 
AC Alpicat  1 · 2 Vista Alegre 
CD Tortosa  1 · 1 UE Sants 
Vilaseca CF  0 · 2 CE Efac Almacelles
San Cristóbal  1 · 1 FC Martinenc 
Lleida ECF B  1 · 1 Viladecans UD 
U. Bellvitge  2 · 1 CF Balaguer 

Jornada 23
Sant Ildefons - UE Rapitenca 
UE Sants - Lleida ECF B 
CE Efac - CD Tortosa 
CF Balaguer - Vilaseca 
CF Vista Alegre - FC Andorra 
Viladecans UD - AC Alpicat 
FC Martinenc - U. Bellvitge 
Valls UE - CF Igualada 
B Blanques - San Cristóbal 

Jornada 23
CF Olesa - Levante Planas 
CF Pallejá - CD Cervelló 
Castelldefels B - UE Torrelles 
SV Horts - UD Málaga 
Sant Andreu B - Viladecans UD B 
Can Roca 74 - UD San Mauro B 
CF Corbera - PR Sant Feliu 
Vallirana CF - Martorell CF
Sant Esteve - AE Abrera 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 22
CE Ódena  3 · 3 Montserrat
AE Piera  3 · 1 UE Martinenca 
Riudebitlles  0 · 1 AE Munia 
UE Sitges  1 · 3 UD San Mauro 
CF Cubelles  4 · 0 CE Anoia 
FC Hortonenc  2 · 1 CF Mediona 
J Ribetana  6 · 0 Sant Pere 
CF La Pobla  1 · 2 CD Ribes 
AE Moja  1 · 1 CE Olivella 

Jornada 23
UE Martinenca - CE Ódena 
AE Munia - AE Piera 
UD San Mauro - Riudebitlles 
CE Anoia - UE Sitges 
CF Mediona - CF Cubelles 
Sant Pere - FC Hortonenc 
CD Ribes - J Ribetana 
CE Olivella - CF La Pobla 
Montserrat - AE Moja 

   PT. j g e p gf gc df
1 CE Seagull 42 19 13 3 3 52 12 40
2 FC Barcelona B 42 19 13 3 3 49 15 34
3 UD Collerense 41 19 13 2 4 50 20 30
4 Espanyol B 39 19 11 6 2 33 14 19
5 SE AEM 36 19 11 3 5 45 22 23
6 CE Europa 34 19 10 4 5 39 30 9
7 Son Sardina 29 19 8 5 6 29 33 -4
8 CF Igualada 24 19 7 3 9 25 38 -13
9 CF Pallejá 22 19 7 1 11 39 47 -8
10 Sant Gabriel 18 19 5 3 11 30 35 -5
11 Pardinyes CF 16 19 4 4 11 22 42 -20
12 Levante Planas 13 19 2 7 10 17 48 -31
13 Sp Mahón 11 19 2 5 12 13 48 -35
14 P Ferranca 7 19 2 1 16 21 60 -39

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 19
RCD Espanyol B   1 · 1 UD Collerense 
Sant Gabriel   2 · 0 Sp Mahón 
FC Barcelona B   2 · 0 P Ferranca
Son Sardina   0 · 3 SE AEM Lleida
CF Igualada   2 · 1 CE Seagull 
Levante Planas   2 · 1 Pardinyes CF 
CF Pallejá   3 · 1 CE Europa 

Jornada 20
CF Pallejá - CF Igualada 
CE Europa - FC Barcelona B 
P Ferranca - RCD Espanyol B 
UD Collerense - Son Sardina SE 
AEM Lleida - Levante Planas 
Pardinyes CF - Sant Gabriel
Sp Mahón - CE Seagull 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 UD San Mauro 57 22 18 3 1 84 26 58
2 CF Cubelles 55 22 18 1 3 70 19 51
3 UE Sitges 52 22 16 4 2 57 20 37
4 J Ribetana 50 22 16 2 4 68 29 39
5 AE Moja 45 22 13 6 3 70 32 38
6 CE Anoia 43 22 14 1 7 56 44 12
7 CE Ódena 34 22 10 4 8 61 42 19
8 CE Olivella 26 21 7 5 9 40 50 -10
9 Riudebitlles 25 22 8 1 13 33 50 -17
10 CF Mediona 25 22 8 1 13 44 68 -24
11 CD Ribes 24 22 7 3 12 30 46 -16
12 AE Piera 23 22 7 2 13 49 61 -12
13 AE Munia 21 22 6 3 13 38 79 -41
14 Montserrat 20 22 5 5 12 43 52 -9
15 CF La Pobla 18 22 5 3 14 36 61 -25
16 FC Hortonenc 18 22 5 3 14 41 67 -26
17 Sant Pere 14 21 3 5 13 31 63 -32
18 UE Martinenca 13 22 3 4 15 26 68 -42

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Martorell CF 52 22 16 4 2 62 16 46
2 CF Pallejá 48 22 16 0 6 44 25 19
3 UD Málaga 44 22 13 5 4 63 30 33
4 SV Horts 37 21 11 4 6 49 33 16
5 Levante Planas 37 22 10 7 5 34 21 13
6 Vallirana CF 35 22 9 8 5 37 31 6
7 Sant Andreu B 33 22 10 3 9 48 52 -4
8 CF Corbera 32 22 9 5 8 52 44 8
9 PR Sant Feliu 31 22 8 7 7 44 34 10
10 Castelldefels B 30 22 7 9 6 33 37 -4
11 CF Olesa 28 22 8 4 10 40 58 -18
12 Viladecans B 27 21 7 6 8 41 43 -2
13 AE Abrera 22 22 6 4 12 31 45 -14
14 UE Torrelles 22 22 5 7 10 29 43 -14
15 Sant Esteve 19 21 5 4 12 50 59 -9
16 Can Roca 74 18 22 3 9 10 29 51 -22
17 San Mauro B 15 21 4 3 14 35 52 -17
18 CD Cervelló 11 22 2 5 15 23 70 -47

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Juan XIII 50 22 15 5 2 49 19 30
2 Viladecavalls  49 22 15 4 3 53 27 26
3 Can Parellada 45 22 13 6 3 48 28 20
4 FC Pirinaica 43 22 13 4 5 43 28 15
5 CF Cardona 42 22 12 6 4 43 29 14
6 CE Suria 37 22 10 7 5 42 33 9
7 UD Calaf 33 20 9 6 5 50 38 12
8 Sant Pere Nord 31 22 8 7 7 48 44 4
9 CE Puigreig 28 22 7 7 8 38 37 1
10 CE Manresa B 28 22 7 7 8 43 44 -1
11 CE Navás 24 21 7 3 11 22 41 -19
12 Ignasi Puig 23 21 4 11 6 37 40 -3
13 CE Marganell 22 22 6 4 12 27 37 -10
14 FC Fruitosenc 18 22 5 3 14 35 48 -13
15 UE Aviá B 18 21 5 3 13 33 47 -14
16 CF Santpedor 15 21 3 6 12 25 53 -28
17 CCF Puigcerdá 14 18 4 2 12 17 37 -20
18 CE Moiá 11 22 2 5 15 22 45 -23

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 San Cristóbal 46 22 14 4 4 45 22 23
2 Viladecans UD 41 22 12 5 5 33 18 15
3 Efac Almacelles 41 22 13 2 7 38 25 13
4 FC Martinenc 40 22 12 4 6 42 22 20
5 FC Andorra 39 22 11 6 5 30 20 10
6 CF Igualada 38 22 11 5 6 31 24 7
7 UE Sants 37 22 10 7 5 22 22 0
8 Lleida ECF B 34 22 9 7 6 32 30 2
9 Sant Ildefons 31 22 9 4 9 30 24 6
10 B Blanques 30 22 9 3 10 30 37 -7
11 UE Rapitenca 27 22 8 3 11 25 31 -6
12 CF Balaguer 26 22 6 8 8 33 35 -2
13 Vista Alegre 24 22 6 6 10 30 31 -1
14 AC Alpicat 24 22 5 9 8 19 29 -10
15 Vilaseca CF 20 22 5 5 12 22 38 -16
16 U. Bellvitge 19 22 4 7 11 23 35 -12
17 CD Tortosa 16 22 3 7 12 23 47 -24
18 Valls UE 13 22 3 4 15 24 42 -18

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 21
FC Fátima - CF La Llacuna 
CF Montbui - Vilanova Camí 
CF Capellades - CF Vallbona 
FC Masquefa - Ateneu 
Cabrera CE - Masquefa CE 
UD Rebrot - CF La Paz 
UD La Torre - UE Tous 
CE Carme - Host Pierola 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 CF Capellades 52 20 17 1 2 81 20 61
2 FC Masquefa 51 20 16 3 1 75 15 60
3 CE Carme 51 20 16 3 1 59 20 39
4 Host Pierola 41 20 13 2 5 77 29 48
5 Vilanova Camí 35 20 11 2 7 47 33 14
6 UE Tous 33 20 10 3 7 44 40 4
7 UD Rebrot 31 20 9 4 7 55 48 7
8 Ateneu 30 20 10 0 10 44 53 -9
9 FC Fátima 29 20 9 2 9 54 43 11
10 UD La Torre 23 20 7 2 11 36 56 -20
11 CF Montbui 22 20 6 4 10 28 50 -22
12 CF La Paz 17 20 5 2 13 36 70 -34
13 Cabrera CE 12 20 2 6 12 40 68 -28
14 Masquefa CE 12 20 3 3 14 16 63 -47
15 CF La Llacuna 11 20 2 5 13 20 59 -39
16 CF Vallbona 7 20 1 4 15 27 72 -45

Jornada 20
CF La Llacuna   0 · 4 CE Carme 
Vilanova Camí   1 · 2 FC Fátima 
CF Vallbona   2 · 3 CF Montbui 
Ateneu   0 · 2 CF Capellades 
Masquefa CE   0 · 7 FC Masquefa 
UE Tous   3 · 3 UD Rebrot 
CF La Paz   6 · 5 Masquefa CE 
Host Pierola   8 · 0 UD La Torre
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en perill el marcador.
A la represa els dos equips 
han seguit amb la mateixa 
tònica, els #Blaus tenien el 
control del joc i els visitants 
esperaven recuperar per sor-
tir ràpid al contraatac i així ha 
sigut com aconseguien fer l’1-
1, a través d’Ivan.
En els darrers minuts els locals 
ho intentaven, amb arribades 
per bandes i quan tot just sem-
blava que arribaria el gol del 
conjunt igualadí, en el temps 
afegit, va ser una internada per 
banda dreta del Sant Ildefons 
que posava al cap de Guillermo 
Torres, per marcar el gol de la 
victòria pels visitants.
Els anoiencs, després d’aquesta 
jornada segueixen a la part alta 
de la classificació a només 3 
punts de la zona de promoció.
Diumenge vinent, els de Mes-
tre jugaran al camp del Valls, i a 
veure si hi ha sort i, en combi-
nació amb altres resultats, po-

dem veure al CFI més a prop 
del capdavant de la classifica-
ció.
CFI: Javi, Cano, Bernat, Tho-
mas, Edgar, Eloi, Eric, Martí, 
Seydou, Doblas i Güell. També: 
Fran i Joel.

Victòria de valor del CFI fe-
mení contra el líder Seagull
Es va certificar de nou, un gran 
inici de la segona volta de les 
#Blaves i el retorn al ‘’fortí ‘’ de 
Les Comes, aconseguint 7 dels 
últims 9 punts disputats.
Va ser un victòria de mèrit la 
que van aconseguir les noies 
de Jordi Torres. Davant tenien 
el Seagull, líder de la categoria 

i que només comptava amb 
dues derrotes en divuit jorna-
des contra el Barça ‘B’ i Espa-
nyol ‘B’.
Les blaves a diferència d’altres 
partits van adoptar un plante-
jament més defensiu del que 
ens tenen habitualment acos-
tumats: replegament intensiu i 
sortida al contraatac.
Aquesta va ser la tònica durant 
tot el partit.
El Seagull, per la seva banda, 
tenia la pilota sense generar 
grans ocasions a la porteria 
de Noelia, les anoienques van 
sapiguer aprofitar la gran efec-
tivitat en atac, ja que no van 
comptar amb moltes més oca-
sions de gol durant tot el partit.
Gràcies als gols de Marina Sa-
lanova (43’) i Judit Pablos (50’), 
van servir per segellar la victò-
ria davant el Seagull de Bada-
lona.
Amb aquesta victòria l’equip 
segueix en la 8a posició.

El pròxim partit serà al difícil 
camp del C.E.Pallejà.
CFI: Noelia, Esther, Cubi, Ele-
na, Ortiz, Núria, Marcet, Jana, 
Marina, Judit i Bernadí.
També: Júlia, Míriam i Aroney.
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Cadet femení.

BÀSQUET / LA VEU 

Les cròniques dels partits 
del cap de setmana:

ÒCB Sènior “A” 58 – 63 
A.E.S.E. “B”
És va escapar la victòria davant 
d’un dels equips de la part alta 
de la classificació.
Una primera part dominada 
per l’equip local, on els visitants 
només van encistellar 10 punts 
a cada quart, va donar pas a la 
reacció dels hospitalencs a la 
represa, arribant al final del 3r. 
quart amb un avantatge mínim 
(43 a 42).
A només 3 minuts pel final del 
partit, els odenencs tenien un 
avantatge de 4 punts (56 a 52) 
i a menys d’un minut, encara 
manaven en el marcador (58 a 
57), però en els darrers segons 
la victòria va acabar volant cap 
a l’Hospitalet de Llobregat.
Parcials: 16-10, 13-10, 14-22 i 
15-21
Van jugar: Tarrida (5), Máxi-
mo (4), Marimón (6), Lorente 
(19), Vallverdú (5), Vives (4), 
Mercadé (4), Jorba (9) i Estany 
(2).

ÒCB Sots-21 53 – 62 A. E. 
BELLSPORT
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Cròniques dels partits 
del cap de setmana de 
l’Òdena Club Bàsquet

El Vilanova Bàsquet aconsegueix dues victòries i 
una derrota marcada per la polèmica Derrota de l’equip Sots-21 

davant el lí der de la classifi-
cació, per només 9 punts de 
diferència.
Tres quarts molt disputats a 
excepció del 2on., a on els vi-
sitants varen aconseguir una 
diferència al voltant dels deu 
punts, que els locals ja no van 
poder remuntar. 
Parcials: 17-16, 8-17, 16-15 i 
12-14
Van jugar: Jorba (21), Calle, 
Poncell (10), Rosich (9), Tor-
rens (9), Vidal (4) i Ferrer.

ÒCB Sènior Femení 64 – 43 
C. B. MASQUEFA 

Victòria còmoda davant l’equip 
cuer de la classificació. A cada 
quart l’avantatge anava creixent 
de manera graonada: 10 punts 
al final del 1er. quart, 21 punts 
al final del 2on. i 30 punts al 
final del 3er. La relaxació en el 
darrer quart va provocar que 
les masquefines maquillessin el 
marcador final.
Parcials: 18-8, 24-13, 16-7 i 
6-15
Van jugar: Carmona (12), 
Garcia (2), Forn (18), Farreras 
(10), De Haro (11), Raja (6) i 
Pedregosa (5).

BÀSQUET / LA VEU 

Dissabte els nois de 
l’equip cadet mascu-
lí van guanyar al IES 

VILABASQUET per 54-6 i 
marcador tancat. Partit sense 
història degut a la diferència 
de nivell i de edat amb els juga-
dors rivals.
Van jugar M. Valero, A. Cano, 
C. Lorenzo, M. García, P. 
Chacón, R. Avellana i C. 
Martínez. Entrenador Aitor 
Iglesias.

Les noies de l’equip sènior fe-
mení van perdre a la pista del 
C.B. BEGUES per 46-44, des-
près d’una lamentable actuació 
de l’equip arbitral, curiosament 
tots tres, veïns de Begues.
El partit va ser dominat per 
les vilanovines amb bones 
diferències al marcador, amb 
una bona defensa i molt en-
cert en atac. Al descans es va 
arribar amb 9 punts de dife-
rència 20-29.
Però a la segona part, l’àrbitre 
va permetre una defensa ple-
na de faltes de les locals i que 
passava per alt. Els números 

parlen per si mateix, 11 faltes 
locals, 21 de les nostres.
Però el pitjor estava per arri-
bar. Amb empat al lluminós a 
l’últim minut, un tir de les vi-
lanovines va tocar anella clara-
ment, el rebot el va agafar una 
de les nostres, que va rebre una 
empenta claríssima que va en-
viar-la per terra a sis metres de 
la pista, però la taula va xiular fi 
de la possessió, i ni l’àrbitre va 
xiular la falta, ni la taula, amb 
total connivència, va donar la 
pilota a les nostres. A la jugada 
posterior, les jugadores locals 
van fer la cistella que els hi va 
donar la deshonrosa victòria.

Per primera vegada en la histò-
ria del club, davant la gravetat 
de l’actuació de l’equip arbi-
tral, hem decidit presentar una 
queixa formal davant la FCBQ.
Van jugar, Clara Bargalló (19), 
Clàudia Miramunt (3), Èlia 
Díez (14), Clara Roca, Núria 
Torrens (2), Alexandra Vives 
(6) i Mariona Barral. Entrena-
dor Alexey Domènech.
Parcials 6-10, 14-19, 13-8 i 
13-7.

Diumenge, al derbi comar-
cal, l’equip sènior masculí va 
aconseguir la segona victòria 
als últims tres partits, al gua-

nyar a domicili al U.E. CAPE-
LLADES per 59 a 66.
Partit amb dues parts molt di-
ferenciades. Els dos primers 
quarts van ser de domini local, 
amb els vilanovins freds i sense 
entrar del tot al partit. El millor 
va ser el resultat al descans 37-
29, que deixava alguna espe-
rança als vilanovins.
A la segona part, uns canvis de 
defensa continua va fer que als 
locals li costés molt anotar i a 
poc a poc, es van anar retallant 
les diferències, fins que els visi-
tants es van posar per davant a 
falta de cinc minuts. Uns grans 
minuts defensius finals va do-
nar una lluitada i merescuda 
victòria als vilanovins.
Van jugar, Francis Rodríguez 
(9), Miguel Angel Garcia (18), 
Quim Palet (5), Camilo Ro-
dríguez, Antonio García (8), 
Stalin Rodríguez (5), Fernan-
do Leno (4), Sergi Brugués (9), 
Oscar Borrega (4) i Johnny 
Goya (4). Entrenador Alexey 
Domènech.
Parcials, 17-13, 20-16, 13-17 i 
9-20.

L’Igualada Vòlei Club guanya i segueix amb la
lluita per estar al capdavant
VÒLEI / LA VEU 

El  Sènior Masculí  Jorba 
Solà guanyen a domici-
li del Sandor amateur 

en un partit molt ajustat on 
els jugadors de Xavi Carpí, 
van haver de remuntar i llui-
tar per emportar-se el partit 
guanyat per un 2-3, amb un 
marcador de 24-26/26-24/28-
26/19-25/8-15 que reflecteix 
la igualtat. Mantenim així la 
lluita per estar al capdavant de 
la classificació, la setmana que 
ve s’enfronten al CV Cunit.
Per la seva part el Sènior Fe-
mení guanya el seu partit 
contra el AEE Montserrat, 
amb solvència , aconseguir 
així el lideratge del grup, el 
marcador va ser de  25-15/25-
23/25-11. La setmana que ve a 
les 16:00 rebran el Sabadell al 
Fortí de les Comes.
El SFB s’ha desplaçat a Blanes 
on ha perdut per 3-1, després 
d’un primer set guanyat per 
14-25 on les igualadines han 
minimitzat els errors i les de 
Blanes semblaven perdudes 
a la pista, les de la Selva han 

despertat i han aconseguit 
remuntar en uns últims sets 
on l’equip igualadí estava més 
pendent del rival que del seu 
propi joc. La setmana que ve 
es desplacen a Vilafranca.
Els Veterans del Xp perden  
1-3 contra el Sabadell, un 
equip amb bon atacs que els 
locals no van saben defen-
sar, sols en el 3r set la entra-
da del central Santi Salud va 
donar l’embranzida per em-

portar-se’l, però la lesió de 
Jordi Pineda va notar-se en el 
ànims dels igualadins, juga-
ran el diumenge 11 a les 14:00 
a les Comes.

Equips Base
El Juvenil Masculí perden a la 
seva visita a Vall Hebron, per 
3-0, tot i el resultat el partit els 
igualadins van donar-ho tot i 
mantenir una bona actitud i 
estabilitat malgrat els errors 

comesos, el dissabte jugaran 
contra el Vilafranca Verd a les 
18:00 al Fortí.
El Infantil Femení s’emporta 
el partit a casa del Vilanova 
per 2-3 amb un marcador de 
23-25/15-25/25-23/25-19/11-
15, com es veu la emoció va 
estar present tot el partit, les 
igualadines demostren que 
quan las coses s’igualen saben 
treballar, la setmana que ve 
s’enfrontaran al Salou.
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Cancel·lat el mundial de trial de 
Sevilla del dijous vinent

HANDBOL / LA VEU 

Amb una altra victò-
ria el Finques Ar-
gent Handbol Igua-

lada manté el segon lloc a la 
classificació d’aquesta lliga 
de segona catalana tan com-
petitiva a 1 punt del primer.
Dissabte jugaven la 19a jor-
nada a la pista de l’Handbol 
La Salle Bonanova Atlètic a 
Barcelona.
Els primers 20 minuts de 
joc el Finques Argent Hand-
bol Igualada dominava el 
partit, sempre pel davant 
amb 2 o 3 gols, però a par-
tir de llavors els igualadins 
han afluixat quelcom el seu 
joc i els de La Salle ho han 
aprofitat ràpidament col·lo-
cant-se al minut 30 amb un 
empat a 14 gols que deixava, 
amb un parcial aquests 10 
minuts de 5 a 3, una mica 
incrèdul a un Igualada que 
no entenia el que passava. 
En la represa l’Handbol La 
Salle ha sortit crescut i ha 
plantat cara al Finques Ar-
gent Handbol Igualada, 
tota aquesta segona part el 
marcador ha estat igualat al 
màxim, l’Igualada volia dei-
xar enrere al rival però era 
impossible. Els últims 5 mi-
nuts han estat claus i l’Igua-
lada l’ha sabut jugar , amb la 
seva estratègia ha aconseguit 
aquests últims minuts un 
parcial d’1 gol a 2 i de l’em-
pat al minut 25 a 23 gols han 
aconseguit acabar el partit 24 
a 25, tot i que per l’Igualada 
aquest partit no ha estat dels 
millors que ha jugat, ha po-
gut guanyar-lo.
A aquesta lliga, Segona Cata-
lana, la competitivitat és total 

L’Handbol Igualada
guanya i manté el segon 
lloc a la lliga 

, qualsevol dels 14 equips que 
la juguen pot donar molts 
mals de caps, és igual que el 
primer classificat jugui amb 
l’últim classificat, no es segur 
que el guanyador del partit 
sigui el primer, la igualtat 
entre els equips és tanta que 
només aconsegueixen man-
tenir les primeres posicions 
els equips que lluiten cada 
partit fins l’últim minut i 
l’Igualada és un d’aquests. 
Dels 19 partits jugats el Fin-
ques Argent Handbol Iguala-
da ha guanyat 15 ha empatat 
1 i ha perdut 3, la regularitat 
és molt important.
Entrenats per Pol Cantero, 
han jugat:
Porters: Carles Serra (12 atu-
rades), Eric Plaza (1 aturada)
Jugadors de pista: Oscar Visa 
(4), Adrià Suero (6), Jor-
di Grado (2), Marc Vilches, 
Manel Muñoz (2),
Esteban Lezama (1), Da-
vid Cubí (1), Josep Lluis 
Àlvarez, Rubén Àlvarez 
(2), Sergi Garcia (4), Roger 
Calzada (3).
Pròxim partit es juga a Igua-
lada el dissabte 3 de març a 
les 16 hores contra el B.M. 
Pau Casals de Sabadell , 14é 
a la lliga.

Resultats 
Juvenil Masculí 23 – 40 Salle 
Bonanova
Infantil Femení 41 – 11 PB 
Montmeló
Aleví Femení 2 parts – 0 
parts Costerets Negre Sant 
Pere de Ribes
Infantil Masculí 29 – 29 BM 
La Roca 1953
Aleví Masculí 6 – 10 Hand-
bol Gavà

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Després dels trials 
francesos de Vendée, 
Montpellier, Tou-

louse, Strasbourg i Barcelona 
el següent que puntuava pel 
campionat del món indoor 
era el de Sevilla que es tenia 
que disputar el dijous dia 8 
de març, o sigui el dijous de 
la setmana vinent.
Però vet aquí que quan ja 
s’havien començat a vendre 
les entrades, aquest trial se-
villà ha sigut cancel.lat. No 
s’han donat explicacions 
concises sobre el perquè, 

però es evident que el motiu 
principal deu ser que els dos 
primers classificats del cam-
pionat no hi podrien partici-
par. Naturalment, els que ja 
havien comprat les entrades 
se’ls hi reemborsarà l’import.
Com ja és sabut, Toni Bou 
es va trencar en un trial no 
puntuable a Le Mans tres 
vèrtebres i Adam Raga fa 
poc el van operar del colze. 
És evident que el trial anda-
lús perdia molt d’interès sen-
se els actualment i des de fa 
molts anys, màxims especia-
listes de la tècnica especiali-

tat del trial.
Sembla ser que es buscarà 
una nova seu i data que el 
supleixi, però està clar que 
els comentaris i debats hi són 
sobre aquesta cancel.lació.
De moment el campionat del 
món indoor l’encapçala el 
pilot pierenc Toni Bou-Hon-
da- amb 100 punts, els mà-
xims possibles doncs ha gua-
nyat els cinc trials disputats, 
seguit d’Adam Raga-TRS- 
amb 69 punts. Així doncs el 
proper trial puntuable per 
aquest campionat es farà a 
París, el dissabte 17 de març.

Derrota del Waterpolo Igualada (CNI) 
a Les Comes davant l’Olot
WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 24 de 
febrer els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina del CNI van jugar a 
la piscina de les comes contra 
el Club Natació Olot amb un 
resultat final d’ 11-13
Les ganes amb les que es va 
llençar l’Igualada a la piscina 
en un inici, van fer que al pri-
mer quart tinguessin un resul-
tat al marcador de 5-2. Però la 
motivació de l’equip local va 
anar decaient a mesura que 
anaven passant els minuts. Al 
segon parcial va ser més ajus-
tat entre els dos equips, l’equip 
d’Olot lluitava per intentar 
atrapar als igualadins. I així 
ho van fer, Durant el tercer i 
el quart parcial, aprofitant la 
poca claredat i la falta de con-
centració, van començar a en-

certar de cara a porteria i van 
aconseguir guanyar el partit 
als igualadins.  
Actualment l’equip absolut del 
waterpolo CNI, es situa setè 
en la classificació general per 
sota del Club Waterpolo Sant 
Adrià i per sobre del Club Wa-
terpolo Figueres. 
Parcials: 5-2, 2-2, 3-5, 1-4
Alineació CNI: D.Honto-

ria(porter), D.Pelejà, J.Bur-
gues, K.Casado, J.Soler, Q.Vi-
larrubias(3) T.Malllofré(6), 
A.Boix, M.Badia(1), E.No-
guera(1), X.Palomo(2), P.Gó-
mez(porter) i com a entrena-
dor M.Tolosa.
El proper partit serà dissabte 
3 de març contra el Club Na-
tació Caldes a les 18:00h a la 
piscina de Caldes.

El CN Igualada participa en dos 
campionats a nivell estatal
NATACIÓ / LA VEU 

Aquest dissabte 24 
de febrer s’ha cele-
brat el IX Campionat 

D’Espanya Llarga Distància 
en piscina de 50m. a les ins-
tal·lacions del C.N. Mataró.  
Les nedadores del Club Na-
tació Igualada que hi han 
participat són la Laura Ro-
dríguez en categoria Júni-
or-1 nedant 5000m. on ha 
finalitzat  en 3a. posició amb 
un temps de 1’00’00 h. i per 
altra banda la Janna ha nedat 

els 3000m. en categoria In-
fantil on ha estat 4a. amb un 
temps de 37’22’70 min. 

L’aleví al Campionat de Cata-
lunya d’Hivern
L’equip del Club Natació Igua-
lada ha estat format per 9 ne-
dadors, Jéssica Rodriguez, Noa 
Otero Aitor Bustos, Miquel 
Gil, Diego Perdomo, Mikel 
Pérez, Carlos González,i  Jú-
lia Monclús i Martina Oliva 
que han participat en els re-
lleus femenins.

Al final de la competició s’ha 
aconseguit la 28a. posició de 
la classificació general.



AGILITY / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na s’ha disputat a Les 
Alqueries (Castelló), 

una prova puntuable per al 
Campionat d’Espanya 2019. 
Tres montbuiencs hi han anat 
a competir com a representa-
ció del Club Agility Rivalcan, 
ubicat a Santa Margarida de 
Montbui.
Els equips de Rivalcan han sor-
tit a pista a donar el millor de 
si i han obtingut uns resultats 
excel·lents.
L’Andrea amb Simba van pujar 
al podi de Grau 1 amb una 2a 
posició en la categoria midi.
La Sílvia i SwinG van guanyar 
la mànega del Jumping de dis-
sabte a Grau 2. Van fer una pis-
ta impressionant i molt ràpida 
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Podis internacionals per 
Carme Vidal, Quim Solé 
i Dani Degràcia 

Derrota de l’AVI a l’últim 
minut davant l’Olesa

BTT / LA VEU

Aquest passat diumen-
ge es va celebrar a 
Banyoles la primera 

prova de la Copa Catalana In-
ternacional 2018. Un circuit 
on sempre hi ha molt ambient, 
i més corrent les categories 
femenines dissabte i les mas-
culines diumenge. El circuit 
constava d’uns 6km aproxi-
madament, revirats, amb zo-
nes tècniques i ambient a cada 
racó del circuit. Aquest any, 
com ja és habitual, hi havia 
molts corredors professionals, 
com l’Emily Batty, Catherine 
Pendrel, Mathias Flückiger o 
Julien Absalon. 
L’Equip PALLARES-IX-
COR-TEM hi va ser present 
amb un gran nombre de 
corredors.

Èxit de la 10a edició de la Botifarruner

CURSA D’ORIENTACIÓ / LA VEU 

Cap de setmana molt 
intens pels orientadors 
de l’escola esportiva del 

CERRR Igualada.  Uns quants 
orientadors es van desplaçar 
a Barcelona per participar el 
Trofeu Internacional de la ca-
pital catalana, organitzat pel 
Club Orientació Catalunya. 
La competició va començar 
dissabte al matí amb una llar-
ga distància per la muntanya 
de Montjuïc.  Una llarga molt 
dura i exigent físicament, on 
s’havia d’estar molt el cas per 
no despistar-se entre les esca-
les i petits parcs enjardinats de 
la muntanya màgica. 
Els resultats ja en aquesta pri-
mera jornada van ser molt 
bons pels corredors iguala-
dins.
Diumenge el matí, la compe-
tició va ser  pel centre històric 
de Barcelona, en una prova de 
la modalitat Esprint. Una cur-
sa molt ràpida pels carrers del 
Born. 
Finalment i amb la suma de 
les dues jornades, els resultats 
finals del Trofeu Internacio-
nal Ciutat de Barcelona van 
ser un primer lloc per Carme 
Vidal amb sis minuts d’avan-
tatge per davant de la italiana 
Elena Simion i un gran tercer 
lloc per Daniel Degràcia en la 
categoria open masculí.
En aquesta competició tam-
bé hi va córrer en la categoria 
elit Roger Solé amb una 17a 
posició final i en les catego-
ries de promoció Lluc Torné, 
Guillem Malet i Aina Torné 
amb molt bons resultats en la 
seva primera competició in-
ternacional amb més de 500 
participants vinguts d’arreu 
d’Europa.
D’altra banda, Quim Solé 
va ser l’únic representant al 
Trofeu Internacional Múrcia- 
Costa Càlida a la població de 
l’Alhama de Murcia. Quim 
Solé, s’estrenava aquest any en 
la categoria H21A i no ho va 
poder fer de millor manera, 
després de dues curses i més 
de 20 km per la muntanya va 
aconseguir guanyar la compe-
tició per només 8 segons res-
pecte el segon classificat i 11 
segons respecte el tercer.

i van aconseguir un punt de 
velocitat d’ascens a G3; la cate-
goria reina.
En Luis Luque, l’entrenador de 
Rivalcan, va quedar primer i 
segon a la mànega de Jumping 
de Grau 3 del dissabte amb les 
seves gosses Venus i Dela.
Va pujar al podi amb Petit tant 
dissabte (primera posició) com 

L’Agility Rivalcan puja 4 vegades al 
podi de Les Alqueries

diumenge (segona posició) i 
es va proclamar vencedor de 
la prova de diumenge amb 
Melendi, el seu gos estrella.
Ha estat un cap de setmana de 
preparació per a les proves se-
lectives per al Campionat del 
Món que se celebraran el pro-
per cap de setmana a El Puig, 
València.

Nova jornada de bitlles catalanes
BITLLES CATALANES / LA VEU

El passat 25 de febrer els 
jugadors de l’equip Igua-
lada A van rebre els juga-

dors del Seat Tàrrega per dispu-
tar els partits de la 10a jornada 
de lliga, guanyant els dos partits 
amb els següents resultats: pri-
mer partit Igualada A 365 Seat 
Tàrrega 347 i el segon 350-318.

FUTBOL / LA VEU 

Entretingut partit de fut-
bol el que enfrontava 
l’equip igualadí amb 

l’Olesa de Montserrat, equip 
incansable i combatiu els no-
ranta minuts. Malgrat la inicia-
tiva local van ser els montserra-
tins qui al minut 15 s’avançaren 
en el marcador i a les acaballes 
de la primera meitat tornaren 
a agafar avantatge marcant el 
segon. En el segon període els 
blaus van sortir disposats a re-
tallar distàncies i al minut 52 
Calsina li posa a Canals que 
escurça el marcador, 1-2. Al 
minut 62 s’escapa Balcells per 
la banda i la seva centrada la 
remata Padró i empata el matx 
2-2. Quan tothom donava per 
bo l’empat i en temps afegit, 
l’Olesa sorprengué a la contra i 
s’emportà els tres punts.

          Per els blaus van jugar: Gámez, 
Calsina, Pep Padró, Manel C., 
Farré, Sevilla, Toribio, Ivan, 
Solís, Massip, Pau, Balcells, 
Xavi C.,Costa, Xavi Moyes i 
Ramonet. La propera jornada 
els igualadins visitaran el camp 
del Sant Joan Despí. 

CURSA / LA VEU 

El passat diumenge 25 de 
febrer, la Botifarunner 
arribava a la seva desena 

edició. 
A les 10 del matí tenia lloc el 
tret de sortida de la cursa clàs-
sica, la de 22km, amb 185 cor-
redors. Mitja hora més tard 
es donava el tret de sortida de 
la cursa ràpida, la de 10km, 
novetat d’enguany i que va 
comptar amb la presència de 
145 corredors. Les dues cur-
ses van transcórrer amb total 
normalitat i gaudint d’un dia 
esplèndid. Els podis es van 
completar amb diversos noms 
familiars per aquesta cursa. El 
primer corredor a finalitzar la 
clàssica va ser el vencedor de 
l’edició anterior, Marc Sabater 
Sanmartí (01:48:17), seguit de 
Joan Morera (01:51:13) i Joan 
Rosich Llorach (01:51:31). En 
la categoria femenina Marta 
Muixí Casaldàliga (02:14:33) 
era la primera, repetint el podi 
que va fer l’any 2016, segui-
da de Míriam Àvila Casado 

(02:21:19) i de Núria Quiroga 
Bayo (02:23:22). Els podis ve-
terans eren per Ramon Barrull 
Guiu (01:55:07) i Anna Catllà 
Rovira (03:06:06). El podi lo-
cal masculí l’ocupaven en pri-
mer lloc Guillem Pujó Rovira 
(02:02:17), seguit de Bernat 
Albet Torres (02:03:01) i Pau 
Sabaté Marquès (02:08:53). Per 
la cursa ràpida el vencedor ab-
solut va ser David Frias Perez 
(52:03), seguit de Gerard Car-
bonell Rovira (54:15) i Albert 
Cabra Samaniego (57:10). El 
podi femení el completaven 

Aida Pérez Soler (01:10:08) en 
primer lloc, Anna Sàbat Gon-
zàlez (01:16:15) i Diana Car-
rasco Carrero (01:17:11). En 
la categoria de veterans el podi 
masculí l’ocupava Josep Beu-
mala Busquet (01:04:11) i el 
femení Assumpta Cols Corral 
(01:20:22). Finalment, el podi 
local masculí era completat per 
Josep Beumala Busquet, seguit 
per David Gomà Serralabos 
(01:10:40) i Marc Palau Villa-
grasa (01:15:20), mentre que el 
femení l’ocupava Anna Albet 
Palau (01:23:48).

L’Equip PALLARES-IX-
COR-TEM participa a la 
Copa Catalana 
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El CG Òdena participa 
als Jocs Escolars de 
l’Anoia

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest diumenge han 
tingut lloc els 66 JEE 
de l’Anoia a Santa 

Margarida de Montbui. El 
Club Gimnàstic Òdena ha 
participat amb 13 gimnastes, 
en modalitat individual, de 
diferents categories: prebenja-
mí amb Gala Lozano i Emma 
García, benjamí amb Abril 
Pedrol, Ivette Lozano, Leyre 
Méndez i Sara Palacio, ale-
ví amb Ainoa Lozano i Ma-
ria Contreras  e infantil amb 
Erika Llenas, Judit Serra, Nú-
ria Piñol, Núria Regordosa i 
Paula Llenas. També han par-
ticipat dos conjunts infantils,  
“I’m feeling good” format per 
Judit Moreno, Jana Miquel, Ju-
dit Serra, Erika Llenas i Ainoa 
Lozano, i “Soda Pop” format 
per Carla Jurado, Paula Molas, 
Núria Regordosa, Maria Con-
treras i Paula Llenas. 
Hem de destacar l’actuació de 
l’Erika Llenas que va pujar al 
3r graó del podi, la Judith Ser-
ra que va quedar en 4a posi-
ció  i els conjunts “I’m feeling 
good” i “Soda pop” que van 
pujar al 2n i 3r graó del podi 
respectivament. 

GIMNÀSTICA / LA VEU

Diumenge es van cele-
brar dues competici-
ons.

A Santa Coloma de Farners es 
va celebrar la 1ª fase de Copa 
Nivell VI, on en categoria aleví 
aparell pilota varen ser tres les 
igualadines, Laia Sànchez, Mar-
tina Espinalt i Mar Vázquez, 
totes elles van demostrar grans 
qualitats, i en categoria Júnior 
aparell cinta, va ser l’encarrega-
da Dana Pijoan, també demos-
trant un molt bon nivell.
A la primera jornada dels JEEC, 
En categoria pre-benjamí indi-
vidual, Elsa Ruiz era segona i 
Iona Luna 5ª, en modalitat de 
conjunt les Didam eren segones 
i les Pipis terceres.
En categoria benjamí individu-
al mans lliures, Anna Casado 
fou primera i Carla Hueva se-
gona, i amb aparell cèrcol Paula 
Sallent segona, en modalitat de 
conjunt, els ocells varen ser pri-
meres i les rococó segones.
En categoria aleví individual 
Andrea Bolaños va ser 5ª i en 
modalitat de conjunts les Lla-
dres varen ser segones i les es-
coceses terceres.
En categoria infantil aparell ma-
ces Laia Casado va ser tercera, i 
en modalitat de conjunts, amb 
mans lliures les Batman van ser 
primeres i en maces les infantils 
van ser primeres. 
La propera cita serà el diumen-
ge 4 de març a Torredembarra 
on es disputarà el classificatori 
pel Campionat d’Espanya.

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

Temporada 
2017 - 2018Anem al teatre!

SUGAR-Con faldas y a lo loco: Teatre COLISEUM
Dia 24 Març 2018     Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Coliseum Entrades Taules platea

SUGAR - Con faldas y a lo loco' és una comèdia musical per a tots els públics basada en la pel·lícula Con faldas y a lo loco, que ens transporta a Chicago 
dels anys 30. Dos músics de jazz són testimonis de la mort d'un ma�ós i es veuen obligats a fugir de la ciutat. 
La seva única opció és passa per disfressar-se de Daphne i Josephine i entrar a una banda musical formada íntegrament per dones. En aquesta 
orquestra coneixeran a Sugar i es dirigiran a Miami, escapant dels ma�osos que els persegueixen.
 

'SUGAR' ha obtingut Premi de la Crítica 2015, Premi Broadway World 2017, �nalista als Premis Max i quatre nominacions als Premis Butaca. Es 
representa al Teatre Coliseum amb 16 actors i 5 músics en directe, sent un dels musicals de referència dels últims anys 

JESUS CHRIST SUPERSTAR: Teatre TIVOLI
Dia 28 Abril 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 15.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, 
al Tivoli. Entrades garantides a platea

'Jesus Christ Superstar', el musical que ha triomfat en el West End de Londres i a Broadway arriba per primera vegada a Barcelona el proper 
mes d'abril.
L'arribada de l'òpera rock suposa la primera vegada que es representa en la història del nostre país aquesta producció del reconegut compositor 
Andrew Lloyd Webber en el seu idioma original, en anglès amb subtítols.
L'espectacle compta amb la interpretació del reconegut actor Ted Neeley en el paper de Jesús, l'inoblidable protagonista de la pel·lícula de 
Norman Jewison de 1973.
Després d'un increïble èxit de públic i crítica en la seva gira internacional, arriba al Teatre Tívoli el musical Jesus Christ Superstar.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Es va celebrar el passat cap 
de setmana a Hostalets 
de Balenyà, la primera 

fase de la copa catalana per les 
categories més elevades de la 
gimnàstica artística, el dissab-
te la categories de via olímpica 
del nivell 1 al 10, i el diumenge 
per les categories de base 6, 7 i 
8. El club igualadí Anoia Club 
gimnàstic, va participar amb 
dos gimnastes a la categoria de 
via olímpica 1, Aura Cots i Jana 
Busquets i amb una gimnasta 
a la categoria de base 6, Kala 
Tolosa. Per les petites de la via 

L’Anoia CG estrena gimnastes a la via 
olímpica

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
19/2 va ser una competi-
ció maratoniana a Santa 

Coloma de Farners, 1a fase de 
copa Catalana nivell VII, on les 
nostres gimnastes Tania Ga-
barri, Julia Rubio quedant en 2ª 
posició, Karina Dueñas, Nadine 
Garcia, Martina Ting Gras que-
dant 4ª posició, Alba Bosch i 
Ana Ballet, ens van representar 
C.E. Montbui.
Dissabte 24/2 es va celebrar el 
trofeu d’hivern del GEIEG a Gi-
rona, on ens van representar les 
gimnastes Alba Bosch quedant 
5a posició, Ana Ballet, Karina 
Dueñas i Marta Villar quedant 
en 6a posició. 

olímpica, amb tan sols 7 anys, 
va ser la primera competició 
a nivell federat i van realitzar 

excel·lents exercicis, cal desta-
car, la dècima quarta posició a 
l’aparell de terra de la Jana Bus-
quets.
Per altra banda la Kala Tolosa 
en base 6, que també va realit-
zar una excel·lent competició, 
va quedar dècima primera a 
l’aparell de terra i va obtenir 
molt bones puntuacions als 
aparells de salt i barra d’equili-
bris. Ara aquestes gimnastes es 
preparen per a la segona fase, 
disputant una vaga a la final de 
la copa catalana. Molts ànims i 
felicitats, a les gimnastes i a la 
seva tècnica Juliana Botelho. 

Diumenge 25/2 doble competi-
ció, per una banda la 1a fase de 
nivell VI de copa Catalana en 
Santa Coloma de Farners, par-
ticipant Marta Alonso quedant 
4a posició. 
I per l’altra banda es va celebrar 
la 1a fase dels JJEE, que el va or-
ganitzar el nostre club al pavelló 
del Mont-Aqua, Sta. Margarida 
de Montbui. On van participar  
Xénia Jorquera, Martina Gabal-
dà quedant 3a posició, Hanna 
Payán, Irune Lopez quedant 4a 
posició, Maria Cerdà, Monica 
Felip, Irene Elvira, Natalia Poch 
quedant 4a posició, Ayla Jaén 
quedant 3a posició, Eira Caba-
llé quedant 3a posició, Marina 

Reche quedant 1a posició, Ai-
noa Payán quedant 2a posició, 
Zaira Martinez quedant 1a po-
sició, Natalia Reche quedant 1a 
posició, Judit Castaño quedant 
2a posició, Laia Vives, Queralt 
Mateu quedant 4a posició, Julia 
Enrich, Gisela Fontalba que-
dant 1a posició i Aina Pacheco 
quedant 2a posició. Totes van 
elaborar amb èxit el seu treball.

Intens cap de setmana pel CE Montbui

Pluja de podis per 
l’Igualada CG Aula



Gran actuació dels equips del CAI al Campionat d’Espanya de Cros
ATLETISME / LA VEU 

Els equips Promesa masc. 
i Juvenil masc. del 
C.A.Igualada Petromi-

ralles, van assolir la 8a posició 
en les proves respectives, al 53è 
Campionat d’Espanya de Cros 
per Clubs diumenge passat, al 
Parque Fluvial de Viesques, a 
Gijón. Les Cadets fem. (Sub-16), 
participaren també en la prova 
corresponent, en aquesta mul-
titudinària competició amb els 
atletes capdavanters de l’especia-
litat a nivell estatal, de les categ. 
Cadet fins a Sènior, masc. i fem. 
Cros Llarg i Curt, amb la parti-
cipació de més de  2.700 atletes 
de 500  equips, entre ells els tres 
equips del C.A. Igualada, i amb 
transmissió televisiva per Tele-
deporte. 
Els Juvenils (Sub-18) del CAI as-
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Inscripcions obertes per a la 36a Mitja 
Marató de l’Anoia i per als 10 Km 
Ciutat d’Igualada
ATLETISME / LA VEU 

El C.A.Igualada Petromi-
ralles, en col·laboració 
amb els Ajuntaments 

d’Igualada, Vilanova del Camí 
i Sta. Margarida de Montbui, 
organitzen el proper 8 d’abril, 
diumenge,  a partir de les 10 h. 
matí, la 36a edició de la Mit-
ja Marató de l’Anoia (21.097 
m.), conjuntament amb la 
14a edició dels 10 Km. Ciutat 
d’Igualada, que compten amb 
el suport de la Generalitat de 
Catalunya, de la Diputació de 
Barcelona  i de la Federació 
Catalana d’Atletisme, i amb la 
col·laboració de Petromiralles, 
Ocisport i Marathon Esports 
i de diverses entitats i firmes 
comercials. La Mitja Marató 
forma part de la 12a Xallenge 
de Mitges Maratons Gran Pre-
mi Diputació de Barcelona.
Ambdues curses tindran la 
sortida i l’arribada situades a 
la Rbla. Sant Isidre d’Igualada. 
Per a ambdues curses, el nou 
recorregut  transcorrerà entre 
les poblacions d’Igualada, Vi-
lanova del Camí i Sta. Marga-
rida de Montbui, amb una vol-
ta per als 10 km., i 2 voltes per 
a la Mitja Marató. El temps 
màxim per completar la Mitja 
Marató és de 2h. 30 min. L’edat 
mínima per participar-hi és de 
16 anys. L’organització disposa 
d’assegurança de RC, i con-
tractarà per a tots els partici-
pants no federats la llicència 
d’Activitat Física Obligatòria. 

Els guanyadors absoluts masc. 
i fem. tindran una cistella amb 
queviures, gentilesa de Fruites 
Lluís i Carme. Els tres primers/
res. de la general, tindran pre-
mi al·legòric i obsequi de Mi-
zuno, Cellers Figueres i Ma-
rathon Esports. Els primers/
res. de cada Categoria tindran 
el seu corresponent Trofeu. Els 
que tinguin premi a la general, 
no el tindran a la categ. corres-
ponent. Els premis que no es 
recullin durant l’acte de cloen-
da, es declararan deserts.
Trofeu Gran Premi El Periódi-
co: El corredor/corredora de 
més edat de qualsevol d’amb-
dues curses, rebrà un trofeu 
commemoratiu de El Periódi-
co, com a premi especial.
Hi haurà premis per equips, 
puntuant els 5 millors de 
l’equip masc. i les 3 millors 
classificades  de l’equip femení, 
sempre que estiguin legalment 
constituïts. Seran obsequiats 
amb una ampolla de Cava per 
a cada component de l’equip 
masc./fem. guanyador  d’amb-
dues modalitats. 
A tots els participants de les 
dues curses que arribin a meta 
se’ls lliurarà una motxil·la, una 
bossa amb provisions i un lot 
de Caldo Aneto.  Informació 
actualitzada de la prova a www.
ocisport.net i inscripcions a la 
pàg. web: www.ticketoci.net 
amb inscripcions obertes fins 
el 6 d’abril.

Els drets d’inscripció per a to-
tes les categories, són de 18 €. 
fins al dia 8 de març, i de 20 
€. fins al dia 2 d’abril. Les ins-
cripcions fetes el dia anterior i 
el mateix dia de les curses, en 
cas d’haver-hi dorsals, seran al 
preu de 22€. Les inscripcions es 
tancaran quan s’arribi als 600 
participants globals. Tots els 
participants que s’inscriguin 
abans del 2 d’abril, tindran el 
seu dorsal personalitzat. A les 
2 curses serà obligatori córrer 
amb xip d’un sol ús, que pro-
porcionarà l’organització. 
Hi haurà un punt d’inscripció 
presencial, (fins al 5 d’abril), a 
MARATHON ESPORTS, al 
c/La Torre, 9 d’Igualada. Els 
atletes i socis del CAI, es po-
den inscriure presencialment 
a l’Oficina del club, al preu 
de 15 €. Recollida de dorsals, 
xips i obsequis: El dissabte 
dia 7 d’abril, a MARATHON 
ESPORTS, c/La Torre, 9, de 
10 a 13 h. i de 17 a 20 h. Hi 
haurà exposició de material, 
amb un 20% de descompte 
en el material exposat, per als 
participants que dissabte re-
cullin el dorsal corresponent.
El mateix diumenge, 8 
d’abril, es podran recollir de 
8 a 9,30 h. del matí a l’Ateneu 
Igualadí.              Hi hau-
rà servei de pàrquing, guar-
da-roba, massatges i dutxes, 
i servei de guarderia per a la 
quitxalla.

 

soliren una excel·lent 8a posició 
per equips amb 253 punts, 2n 
equip català, entre un total de 53 
clubs classificats. El millor classi-
ficat individual va ser Sergi San-
tamaría, 26è amb 22’22” per co-
brir els 6.455 m., seguit d’Ayoub 
Ait Addi, 28è amb 22’26”, de 
Riduan Boulbayem, 46è amb 
22’43”, i de Gerard Farré, 153è 
amb 24’21”, entre 275 atletes 

classificats. Va sobresortir l’actu-
ació de Riduan Boulbayem, que 
va encapçalar la cursa les pri-
meres voltes, finalitzant la prova 
lesionat i superant una caiguda.    
Els components de l’equip Pro-
mesa (Sub-23) masc. del CAI 
assoliren també una brillant 8a 
posició amb 172 punts, 1r equip 
català, entre  28 equips classifi-
cats. Va sobresortir individual-

ment l’actuació de Jesús Hurta-
do, 17è amb 31’57” sobre 9.705 
m. de cursa, seguit d’Ayoub Ouc-
hbab, 43è amb 33’36”, de Lahcen 
Ait Alibou, 51è amb 33’50”, de 
Guillem Carner, 61è amb 34’32”, 
i de Raúl López, 91è amb 36’14”, 
entre 128 atletes classificats.
Les Cadets fem. del CAI Pe-
tromiralles/Dental Igualada 
assoliren la 32a posició per 

equips amb 547  punts, entre 
un total de 53 clubs classifi-
cats. La millor classificada in-
dividual va ser Francina Mas-
sagué, 86a general amb 10’44” 
per cobrir els 2.655 m. de cur-
sa, seguida de Júlia Solé, 96a 
amb 10’48”, de Mar Planas, 
156a amb 11’19”, i de Marcel-
la Solé, 209a amb 11’43”, entre 
283 atletes classificades.  

5 medalles per als atletes 
del CAI als Campionats de 
Catalunya Sub-20 
ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del C.A.Iguala-
da Petromiralles Hèctor 
Ramos i Naima Ait Ali-

bou, es proclamaren  campions 
de Catalunya Junior (Sub-20) 
en Pista Coberta.
Hi participaren nou atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
assolint un total de 5 medalles: 
2 d’or i 3 d’Argent, a més de di-
versos llocs de finalista, i diver-
ses mínimes per al Campionat 
d’Espanya de la categoria del 
proper cap de setmana a Ou-
rense, en una brillant actuació.
Sobresortiren les actuacions 
d’Hèctor Ramos, campió de 
Catalunya en salt d’alçada amb 
2,00 m., i de Naima Ait Alibou, 
campiona de Catalunya en els 
800 m. llisos, amb 2’19”17.
Judit Bascompte era 2a i sots 

campiona en els 60 m.ll. amb 
7”90 a la Final, entrant 1a amb 
7”88 en la seva s/f. Cristina 
Gabarró assolia l’Argent en els 
200 m.ll. amb 25”95 a la final, 
essent també 1a amb 26”18 en 
la seva s/f. Marina Suria assolia 
també el sots campionat en els 
1.500 m.ll., amb  4’57”02, se-
guida d’Iman Beolua,  5a amb 
5’11”25, retirant-se Naima Ait 
Alibou. Oriol Castells era 4t en 
el triple salt, amb 12,81 m., i 6è 
en el salt de llargada amb 6,26 
m., a més de ser 4t en la 2a s/f. 
dels 200 m.ll.  amb 23”34, no ac-
cedint a la final. Axl Francia era 
9è en els 800 m.ll., amb 2’09”57.          
Cristina Gabarró participava en 
els 60 m.ll., entrant 4a en la 3a 
s/f. amb 8”18, i Mar Belenguer 
era 4a en la s/f. corresponent 
dels 400 m. ll. amb 1’05”35, no 
accedint a les finals respectives. 
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MÚSICA / LA VEU 

Hem encetat la nova 
temporada de Músi-
ques sense comple-

xos, entusiasmats, amb la sala 
plena a vessar i un públic en-
tregat. Això només acaba de 
començar i amb aquesta ener-
gia seguim i seguirem. 
Aquest divendres 2 de març 
ens espera una altra nit de 
concert, la segona de la  tem-
porada amb el cantautor Mi-
quel Abras que presentarà el 
seu sisè treball d’estudi, La 
vida en un sospir després d’un 
llarg temps sense pujar als es-
cenaris catalans i de tres anys 
sense treure disc.
El cantautor bisbalenc és un 
dels artistes puntals del país 
i ha colat algunes cançons 
en l’imaginari col·lectiu com 
Amb tu sóc jo, Crida o Con-
tradiccions. La vida en un 
sospir, publicat l’any passat, 
és una col·lecció de deu can-
çons, totes amb el seu segell 
inconfusible. La veu trencada, 
la plasticitat de les melodies 

i la presència de la guitarra 
acústica són els elements in-
dispensables que caracterit-
zen les cançons d’Abras. Molts 
dels temes del disc comencen 
de manera molt intimista que 
a mesura que avança la com-
posició, va creixent i agafant 
complexitat. 
Amb una notable trajectòria 
sobre els escenaris, el cantant 
empordanès ha actuat en pro-
gramacions de prestigi com 
l’Auditori de Girona, l’Audito-
ri de Barcelona, el Festival de 
Cap Roig, el Festival de Gui-
tarra de Bcn, el Festival Acús-
tica de Figueres, el Festival 
Barna Sants, el Festival Sons 
del Món, el Senglar Rock...
També ha guanyat cinc premis 
Enderrock i el premi al Disc 
Català de l’Any de Ràdio 4. 
A Músiques de butxaca pre-
sentarà un format íntim 
acompanyat al saxo pel gran 
Jordi Paulí.
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gin-
tònic inclòs i de 10 euros pels 
socis de l’Ateneu, Cineclub, 

Miquel Abras arriba a Músiques de butxaca 
per presentar el seu últim disc, “La vida en un sospir”

Amics del Teatre de l’Aurora i 
Òmnium Cultural. 
Les entrades es poden com-
prar online a través de www.
musiquesdebutxaca.cat, anti-
cipades a Secretaria de l’Ate-
neu o mitja hora abans del 
concert a taquilla. 

L’horari, a les 11 de la nit al Te-
atre Municipal l’Ateneu. 
L’Ateneu Igualadí organitza les 
Músiques de butxaca amb la 
col·laboració i patrocini d’un 
gran equip: L’Acústic,  Òm-
nium Cultural, Van Bruc In-
ternational, Renda Urbana, 

Ajuntament d’Igualada, Cafè 
de l’Ateneu, Primeras Marcas, 
Supermas, Enric Martí Vide-
oproduccions, Canal Taronja, 
Ràdio Igualada, Infoanoia.
cat, AnoiaDiari, Anoia Ràdio, 
Surtdecasa.cat, Veu de l’Anoia 
i Fruiteria Pilar.

TEATRE / LA VEU 

L ’actriu igualadina 
Neus Sanz presentarà 
un monòleg íntim i 

personal el proper diumen-
ge, 4 de març, a les 19h, al 
Teatre Municipal l’Ateneu 
de la capital de l’Anoia.
Un pedacito de mí fa un repàs 
a la seva vida: les anècdotes 
de la infantesa, els records del 
pare, la mare i els germans i la 
seva vida més íntima. Tot ple-
gat convida l’espectador a pen-
sar també en els seus records, 
gràcies a un relat que connec-
ta amb els qui l’escolten, com 
si parlés una amiga a qui es 
coneix de tota la vida.

Neus Sanz, un devessall 
d’emocions
L’actriu de teatre, cinema i te-
levisió Neus Sanz actuarà per 
primera vegada a Igualada.
Va començar la seva trajectò-
ria professional amb la com-
panyia La Cubana, on es va 
forjar com a actriu i hi va tre-
ballar durant una dècada. A 
més dels espectacles teatrals 

Cómeme el coco negro, Ma-
ratón Dancing, Cubanades o 
Una nit d’òpera va participar 
també en sèries com Els Grau 
o Teresines S.A.
Se l’ha vist créixer com a actriu 
de televisió en diverses sèries 
produïdes per Globomedia. 

Durant cinc anys va interpre-
tar la Rita de Los hombres de 
Paco, però també ha estat la 
Leonor de Casi perfectos, la 
Salomé d’El barco, la Susana 
de B&B o la Soledad d’Àguila 
Roja. Inoblidable ha estat la 
seva Inés, de la pel·lícula Vol-

ver, en què Pedro Almodóvar 
li va permetre interpretar una 
de les veïnes del barri que aju-
dava la soferta Penélope Cruz 
a encaminar la seva vida.
Ara Neus Sanz torna al te-
atre, el mitjà que la veure 
néixer com a actriu. Però el 
personatge que interpreta a 
Un pedacito de mí és el seu 
treball més especial, ja que en 
aquest monòleg la Neus serà 
només la Neus. Els especta-
dors la podran veure com mai 
no l’han vist a la pantalla o a 
l’escenari, ja que aleshores es 
transforma en el personatge 
que demana la ficció.
Un pedacito de mí neix amb la 
història que amaga la foto que 
sosté ella al cartell de l’obra. Es 
tracta d’una foto en blanc i ne-
gre on es pot veure una nena 
–ella quan era petita- dins 
d’una paperera. Un dia va ex-
plicar la història d’aquesta foto 
a una amiga, la qual li va dir 
que tant aquesta història com 
totes les que sempre explica 
servirien per
a un monòleg de comèdia, on 
tothom pogués gaudir de les 

Neus Sanz interpreta, diumenge al Teatre Municipal 
l’Ateneu, el monòleg “Un pedacito de mí”

seves esbojarrades històries i 
les de la seva família. Històries 
quotidianes que poden passar 
a qualsevol, explicades des 
d’una perspectiva totalment 
còmica.
Ho fa des d’un prisma natural 
i humà. Amb un enfocament 
que només la Neus Sanz pot 
realitzar. Amb els valors pels 
que es regeix la seva persona. 
Valors abstractes però que es 
manifesten en les qualitats i 
actituds que es desenvolupen 
en el dia a dia de tots nosal-
tres. Diuen que és una munta-
nya russa d’emocions. 

Venda d’entrades 
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada, 
al c/ Garcia Fossas 2, de di-
marts a dissabte de 18:30 a 
20:30h i, dissabte i diumenge, 
d’11 a 14h. També des d’una 
hora abans de l’espectacle a 
la taquilla del Passatge Vives 
i al web www.ticketea.com. 
Tenen un preu de 15 i 12 eu-
ros, amb descomptes per a 
diversos col·lectius.
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TEATRE / LA VEU 

Després d’un cap de 
setmana intens per 
celebrar el seu 40è 

aniversari, el grup Xarxa 
Igualada ha programat una 
nova sessió de teatre per a 
tota la família. Diumenge dia 
4 de març, a ¼ de’1 del mig-
dia, al Teatre Municipal l’Ate-
neu es  representarà Plors de 
cocodril.  
És el drama d’una persona 
que, per error, entra a l’estan-
ça dels nadons d’una “escola 
bressol” i és veu en l’obligació 
d’adormir-los de nou abans 
de sortir. És un viatge en què, 
només començar, ja no hi veu 
la sortida, però que li servirà 
de ben segur per   redescobrir 
un món sensorial que creia 
oblidat. 
L’espectacle, que es va estre-
nar a La Mostra d’Igualada, és 
interpretat per Pere Romago-
sa i dirigit per Andreu Mar-
tínez. El preu de les entrades 
és de 6 euros, i de 5 euros per 
als socis de La Xarxa. Les en-
trades es poden comprar el 
mateix diumenge, des d’una 
hora abans, al vestíbul de 
l’Ateneu.
 
La Pera Llimonera
La Companyia La Pera Lli-
monera fou creada l’any 1993 
per Pere Casanovas i Pere Ro-
magosa. Anteriorment havi-
en estudiat junts a l’Escola 
“El Timbal” i al “Col·legi de 
Teatre” de Barcelona, i tre-
ballat amb les Companyies 
de Teatre “El Llamp”, “The 
Village Idiots” (Jocs Olím-
pics/Barcelona’ 92) i en di-
verses col·laboracions amb 
“La Cubana”. Al gener del 
2016 s’incorpora en Sergi 
Casanovas com a nou actor 
de la companyia, després 
d’estudiar al Col·legi del Te-
atre i a l’Escola de Clowns 
de la Merche Ochoa. 
Des de 1993 fins ara han 
actuat en nombrosos festi-
vals i han realitzat més de 
2.000 actuacions arreu de 
Catalunya, Espanya i An-
dorra, amb els seus espec-
tacles: Rucs. La Maledicció 
del Bruixot, Qvo No Vadis, 
Llorenç de l’Àvia i la Catifa 
Voladora, Grim, Grim o la 
Blancallops i els 7 porquets i 
Tortuga l’illa d’en Tresot. 
La Pera Llimonera s’ha carac-
teritzat, des dels seus inicis, 
per la posada en escena d’es-

pectacles de creació. Durant 
prop de vint-i-cinc anys, han 
fet arribar als espectadors 
vivències, sentiments, acti-
tuds i sensacions, explicant i 
interpretant històries inven-
tades que eren dins la seva 
imaginació, agafant, a voltes 
personatges, a voltes situaci-
ons d’altres narracions i altres 
contes, però sempre mitjan-
çant la improvisació com a 
eina de treball i d’estimulació 
de la creativitat. 
A partir del joc teatral dels 
joglars, clowns i bufons, i uti-
litzant la improvisació com a 
base per a la creació dels es-
pectacles, han anat consoli-
dant un estil propi, en el qual 
els textos, senzills i directes, 
plens de jocs de paraules, 
complementats pel gest i la 
imatge, són les claus per arri-
bar al públic.

Plors de cocodril 
Foscor, un “silenci de son” 
omple l’habitació d’una esco-
la bressol on els més petits, els 
nadons, dormen la migdiada. 
Quants són? No ho sabem, 
però de ben segur que n’hi ha 
uns quants. N’hi ha set!  Això 
sí, de moment, tots dormen.  
S’obre la porta i algú entra, 
Qui és? La senyoreta? No, és 
un l’electricista que ve per 
canviar una bombeta fosa. 
Li sona el telèfon. Ah, és el 
seu company que l’espera per 
esmorzar. Res, uns minuts i 
serà amb ell. Canvia la bom-
beta però en obrir el llum 
per comprovar si ja funciona 
s’adona d’on és. Ara sí, sen-
se fer soroll intentarà tornar 
enrere, sortir, tancar la porta 

i que ningú es desperti. Però, 
ja és massa tard. Algú comen-
ça a plorar!  Els seus plors en 
desperten un altre, i un altre, 
i un altre...  Què ha de fer? 
Marxar? No s’atreveix, no pot 
deixar-los plorant. Sona de 

“Plors de cocodril”, de la Pera Llimonera, a 
l’Ateneu de la mà de Xarxa

nou el telèfon, però amb els 
nervis, li cau i el perd en la 
foscor. Sembla que ara ja plo-
ren tots. 
Després d’uns moments de 
pànic i de total desconcert 
aconsegueix a poc a poc res-
tablir la calma. Els gronxarà, 
acaronarà i els tranquil·litza-
rà. Descobrirà estratègies i 
aptituds davant dels més pe-
tits que mai no hauria imagi-
nat. Els plors es convertiran 
en riures. Trastejarà els llitets 
d’una banda a l’altra com si 
fossin cotxes a gran veloci-
tat, travessaran túnels d’altes 
muntanyes i s’amagarà per 
escapar de fantasmes  que 
els volen espantar... Balla-
rà valsos, cantarà a la lluna 
i somiaran que els biberons 
i els bolquers floten per l’es-
pai. Explicarà històries de 
cocodrils que bavegen i de 
germans més grans. Tornarà 
a jugar i retrobarà el nen que 
porta dins i que li permetrà 
sentir-se proper a aquells de 
qui es creia tan distant. 
 

TEATRE / LA VEU 

La companyia The Farrés 
Brothers va guanyar, el cap 
de setmana passat, el Premi a 
la millor proposta de Teatre i 
Inclusió pel seu espectacle El 
silenci d’Hamelin dels Premis 
FETEN 2018.
Els premis es van lliurar el 
passat divendres dia 23 de 
febrer al Centro de Cultura 
Antiguo Instituto de Gijon 
dins els marc de la 27a edició 
de la Feria Europea de  Artes 
Escenicas para Niños i Niñas 
que celebra anualment a la lo-
calitat asturiana.

The Farrés 
Brothers, 
guardonats a la fira 
FETEN
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La dansa com mai l’has vist

Big Bounce. Creació i interpretació: Cecilia Cola-
crai, Mireia de Querol i Anna Rubirola. Producció: 
Col·lectiu Big Bouncers. Teatre de l’Aurora, 24 de fe-
brer 2018. 21h 

Qui no ha desenroscat mai una bombeta 
per simular que balla sevillanes? Aquest 
gest (que no apareix a l’espectacle, però 

podria fer-ho), dut al terreny creatiu amb un im-
portant treball tècnic i artístic al darrere, és a la 
base conceptual del joc que proposa el Col·lectiu 
Big Bouncers. 
Les coreògrafes Cecilia Colacrai, Mireia de Querol 
i Anna Rubirola parteixen d’un guió i unes pautes 
estipulades per investigar en el terreny de la imagi-

nació i la improvisació. Fan dansa contemporània 
amb un segell molt propi que desplega un nou for-
mat, un nou tipus de llenguatge del moviment: la 
dansa parlada. I desfent el gran handicap de la dan-
sa –com es llegeix el moviment?– arriben al gran 
públic, el que necessita entendre el que sent i veu. 
Big Bounce fa referència a la teoria segons la qual, 
si el Big Bang va ser l’inici d’un període d’expan-
sió seguit d’un de contracció, vam viure un gran 
rebot i, per tant, ara ens trobem al primer de tots 
els universos o en qualsevol altre univers d’una se-
qüència infinita. Per això, d’un mateix origen po-
den derivar-se múltiples futurs. D’una figura, múl-
tiples significats. D’un ara i aquí, múltiples abans i 
múltiples després. Elles els donen veu i forma amb 
una seqüència també infinita que pot aturar-se en 

qualsevol moment per tornar al punt d’origen. Rei-
niciar-se. 
Tan sols seguint les tres intèrprets per l’escena-
ri nu, l’espectador copsa una allau d’imatges que 
representen persones, objectes i situacions que 
parteixen de la quotidianitat i passen per la inter-
pel·lació, l’humor, la crítica, el retrat social, etc. i 
demostren que, efectivament, encara que a vega-
des no ens ho sembli a primer cop d’ull, les coses 
no són només una cosa, poden ser-ne moltes.
Aneu-les a veure, redescobrireu la dansa. I si 
us atrapen, atreviu-vos amb el nivell 2: O.V.N.I, 
el seu darrer espectacle en què, de la mà de 
l’oníric i l’absurd, denuncien la societat de con-
sum. Les trobareu entre assecadors de cabells i 
pelicans roses.

TEATRE / LA VEU 

Aquest divendres, dis-
sabte i diumenge el 
Teatre de l’Aurora 

acull un espectacle ambien-
tat als anys 50, concretament 
a una nit de Sant Joan, poc 
abans de la revetlla. L’Anna, 
que viu tancada a unes golfes, 
rep la visita de la misteriosa 
noia del mirall. Mica en mica 
es van coneixent, explicant-se 
les seves pors i els seu desitjos, 
fins a descobrir les mentides 
i el terrible secret que una 
d’elles amaga.
El dramaturg Marc Torreci-
llas ha creat, juntament amb 
les actrius Ann Perelló i Lucía 
Torres, un espectacle delicat 
amb un ambient que atrapa a 
l’espectador i que evoluciona 
amb la història, on les llums i 
les ombres, els racons, els se-
crets, les pors i un cert misteri 
hi juguen un paper fonamen-
tal. La música, composada 
expressament per Xavi Lo-
zano (Bufa&Sons) és, també, 
una peça imprescindible per 
aquest engranatge que perme-
trà a l’espectador descobrir i 
endinsar-se al gran secret.
Segons Josep Maria Ribau-
dí, membre de la Comissió 
de Programació del Teatre 
de l’Aurora “és d’aquelles pe-
ces de les quals no es pot ex-
plicar gairebé res per no fer 
spoilers”, però assegura que 
es tracta d’un treball “amb un 
text molt elaborat i llenguatge 
acurat que recorda a La plaça 
del Diamant de Mercè Rodo-

reda”. Segons Ribaudí “és una 
peça molt treballada on van 
aflorant velles històries, com 
si anéssim traient capes de la 
ceba del subconscient”.
Pel que fa a l’escenografia i la 
il·luminació juguen un paper 
fonamental: unes golfes anti-
gues on s’hi estenia la roba, on 
s’hi pot buscar alguna i amb 
un ambient que atrapa a l’es-
pectador i un espai escènic on 
les llums, les ombres i la mú-

El Teatre de l’Aurora acull “Anna” 
de Marc Torrecillas

Es tracta d’un espectacle 
ambientat a una nit de 
Sant  Joan dels anys 50, 

un muntatge delicat 
amb un ambient que 
atrapa l’espectador

sica en són un protagonista 
més.   

Horari i venda d’entrades
Les representacions d’Anna, 
tindran lloc divendres 2,  dis-
sabte 3 de març a les 21 h. i 
diumenge 4 de març a les 19 h.  
Després de la funció de diven-
dres, els espectadors podran 
compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb les integrants de la com-
panyia Del Nord i amb el seu 
director, Marc Torrecillas. Les 
entrades tenen un cost de 15 € 
i 12 € (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.  

TEATRE / LA VEU 

La jove companyia ano-
ienca Ka Teatre, inte-
grada per Maria Beren-

guer i Montse Pelfort, actuarà 
aquest proper dissabte a la 
Casa del Teatre Nu de Sant 
Martí de Tous presentant el 
seu primer espectacle, Kàtia. 
Una història que ens parla de 
voler saber, de la necessitat de 
trobar els nostres orígens, de 
la voluntat de recordar i en-
tendre d’on venim. És la his-
tòria d’una mare i una filla, 
que emprenen un viatge per 
mirar de respondre les pre-
guntes que es planteja la peti-
ta. Aquest espectacle parla de 
l’adopció, dels interrogants 
que desperta, dels neguits 
que motiva, i ho fa a través 
d’una història plena de joc i 
aventura a la recerca d’un ob-
jecte ben quotidià: una foto. 
Kàtia és una idea original de 
Ka Teatre, dirigida per Víctor 

Borràs i produïda per la Casa 
del Teatre Nu.
Podeu veure Kàtia a La Casa 
del Teatre Nu (C/ Prats, 14 de 
Sant Martí de Tous) el dissab-
te 3 de març a les 19h. El preu 
de l’entrada és de 6€. Podeu 
fer la vostra reserva enviant 
un mail a teatrenu@teatrenu.
com o bé trucant al 677 519 
625 (María).
La Casa del Teatre Nu, és l’es-
pai de treball de la compa-
nyia Teatre Nu, un espai que 
va obrir les seves portes l’any 
2015 i des de llavors acull les 
creacions i coproduccions de 
la companyia. A la vegada 
ofereix un programa de visi-
tes escolars per acostar l’ofici 
i el procés de creació teatral 
als alumnes del nostre país. 
També és un espai que acull 
residències per a creadors, 
activitats de formació de 
públics, programacions d’es-
pectacles, i l’escola de teatre 
del municipi.

Ka Teatre presenta el seu 
primer espectacle, “Kàtia”, 
dins el cicle Tous en Família



Dimarts, 6 de març
a les 19:45h en directe des del ROH

Entrades exhaurides

CARMEN
Georges Bizet
Més informació al web: ateneucinema.cat
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ÒPERA / LA VEU 

El pròxim dimarts 6 de 
març a l’Ateneu Cine-
ma es podrà seguir en 

directe des del ROH la re-
transmissió de l’òpera Car-
men. Habitualment les ses-
sions comencen a les 20.15h, 
en aquesta ocasió començarà 
a les 19.45 h.
L’òpera clàssica francesa de 
Bizet està protagonitzada per 
Anna Goryachova en la pro-
ducció de Barrie Kosky.
Carmen és l’obra més cone-
guda del compositor fran-
cès Georges Bizet, i una de 
les òperes més famoses de 
tots els temps: quadres com 
l’Havanera i la Cançó del to-
rero han impregnat la cons-
ciència popular com a  po-
ques altres músiques ho han 
aconseguit.
L’embriagadora combina-
ció de passió, sensualitat i 
violència de l’òpera va de-

mostrar ser excessiva en un 
principi per a un escenari i 
la seva estrena el 1875 va ser 
un fracàs de crítica. Bizet va 
morir poc després i mai es 
va assabentar de l’èxit espec-
tacular que acabaria aconse-
guint la seva Carmen. L’òpe-
ra s’ha representat en més 
de cinc-centes ocasions tan 
sols al Covent Garden.
Aquesta òpera tan popular 
creada originalment per a 
l’Òpera de Frankfurt rep un 
nou enfocament en la pro-
ducció de Barrie Kosky. El 
director d’escena australià 
és un dels directors d’òpera 
més sol·licitats del món i el 
seu debut a la Royal Opera 
amb El nas de Xostakóvitx va 
ser rebut amb entusiasme. 
Per a Carmen ha concebut 
una versió molt allunyada 
de la visió tradicional, que 
incorpora música escrita 
per Bizet per a la partitura, 
però que no se sent habitu-

alment, i ofereix una nova 
veu al personatge central de 
l’òpera que resulta infinita-
ment  fascinant.

L’òpera ‘Carmen’ de Bizet en directe a l’Ateneu Cinema 
des del Royal Opera House de Londres 

Des del principi de tempo-
rada la programació d’òpera 
i dansa ha tingut una molt 
bona acollida per part del 

públic, però Carmen ha so-
brepassat totes les expectati-
ves i hem  hagut de posar el 
cartell d’entrades exhaurides.
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A partir del mes de 
març, el Museu de la 
Pell d’Igualada ence-

ta el programa Creactiva’t al 
Museu! Diumenges familiars 
al Museu de la Pell. Seran un 
total de deu propostes varia-
des, totes elles gratuïtes i que 
tindran lloc un diumenge de 
cada mes, anant des de tallers 
de fotografia, disseny, tecno-
logia i creació artística fins 
a un contacontes, una visita 
performativa o una activitat al 
rocòdrom Ingravita. L’objectiu 
de la iniciativa, tal i com han 
detallat aquest dimecres el re-
gidor de Promoció Cultural, 
Pere Camps, i la directora del 
Museu, Glòria Escala, és posar 
en valor l’experiència de crear 
i aprendre en família, entorn a 
les exposicions temporals i les 
col·leccions del Museu, la his-
tòria i l’expressió de la cultura 
local.
La programació s’inicia el prò-
xim 11 de març, a les 12h, amb 
un taller de fotografia molt es-
pecial, Fem fotografies solars, 
en ple festival FineArt. Perme-
trà experimentar amb la tècni-
ca de la cianotípia, basada en 
l’impacte de la llum ultraviola-
da sobre el paper fotosensible. 
Més endavant hi haurà també 

un taller de la mà de la fotògra-
fa Teresa Llordés, en què grans 
i petits aprendran a captar tots 
els racons de l’Adoberia Bella 
amb noves i divertides mira-
des. També hi haurà tallers de 
creació plàstica a gust de tot-
hom: per endinsar-se en els 
secrets dels colors i dels temes 

MÚSICA / LA VEU 

El proper dilluns 5 de 
març tindrà lloc un 
concert de veu sopra-

no, Sandra Roset; piano, Lali 
Solà i comentaris/projecci-
ons  amb Mònica Pagès. 
Interpretaran l’Ocell profeta 
de Granados, un passeig per 
l’obra i la vida d’Enric Gra-
nados en el centenari de la 
seva mort. 
Amb aquest programa pre-
sentaran un recull de l’obra 
més característica del com-
positor lleidatà, com és l’obra 
per a piano sol i l’obra vocal, 
acompanyada dels comen-
taris de Mònica Pagès sobre 
la seva personalitat, que ens 
contextualitzaran la vida i 
obra del compositor cata-
là més internacional. El re-
corregut comprèn des de la 
influència modernista de la 
Barcelona del tombant de 
segle fins a la influència que 
va exercir l’obra de Goya fins 
el seu tràgic final: el naufra-
gi del vaixell de tornada de 
l’estrena de Goyescas a Nova 
York. 
El concert és a les 20h a l’Au-
ditori de   l’Escola i Conser-
vatori Municipal de Música 
d’Igualada i el preu de  l’en-
trada, 6 euros.

Concert a càrrec 
de Sandra Roset, 
Lali Solà i  Mònica 
Pagès a l’Escola de 
Música

Neix Creactiva’t al Museu!, un nou 
programa d’activitats i culturals i 
lúdiques en família al Museu de la Pell

que fascinaven l’artista Josep 
Guinovart, per dissenyar una 
visera castellera i poder acom-
panyar els Moixiganguers el 
diumenge de Festa Major, o 
per dissenyar una joia per al 
Patge Faruk i celebrar el seu 
75è aniversari. No hi manca-
ran propostes d’experimenta-
ció i tecnologia al voltant de la 
fabricació d’una font casolana 
o d’un full de paper amb en-
grunes de pell, pensat des del 
Museu Molí Paperer de Ca-
pellades. I encara més: també 
un contacontes per gaudir de 
la història meravellosa d’en 
Pau Blanquer, una activitat 
per conèixer com era l’antiga 
fàbrica de l’actual rocòdrom i 
una performance en família, 
proposada per Marta Galán 
dins de l’exposició Entusias-
me. El repte i l’obstinació en la 
Col·lecció MACBA.
Aquesta iniciativa del Museu 
de la Pell i el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada compta 
amb la col·laboració de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps, els Moixiganguers 
d’Igualada, Ingravita, l’Ado-
beria Bella, el Museu-Molí 
Parere de Capellades, la Co-
missió de la Cavalcada de Reis 
d’Igualada i la Diputació de 
Barcelona.

Les activitats, que se 
celebraran un diumen-
ge de cada mes, seran 
gratuïtes i arrencaran 
l’11 de març amb un 

taller dins del festival 
FineArt

SARDANES / LA VEU 

Amb el títol de Sar-
dAnoia, un grup d’11 
escoles d’Igualada i 

comarca volen seguir treba-
llant amb els seus alumnes el 
món de la Sardana i la Cobla.
Han volgut continuar les ac-
tivitats del desaparegut Sar-
daTIC que, com recordaran 
els lectors, era un projecte 
telemàtic, a nivell de tot Ca-
talunya, que tenia com a ob-
jectiu fer arribar de manera 
moderna i lúdica el món de la 
Sardana i de la Cobla al mà-
xim de nens i nenes en edat 
escolar de tot el territori de 
parla catalana.
Les diferents escoles d’Igua-
lada, Òdena, Jorba i Vallbo-
na, en un esforç conjunt per 
continuar amb aquesta idea, 
ho han tirat endavant, acon-
seguint que s’hi impliquessin 
en aquest projecte moltes més 
que en edicions anteriors.
Els caps visibles d’aquesta 
idea han estat la majoria dels 
mestres que participen en el 
seminari de música de l’Anoia 
i que han aconseguit la parti-
cipació en aquest projecte 
de: Escola de l’Ateneu, Escola 
Mowgli, Escola Dolors Martí, 
Escola Gabriel Castellà, Esco-
la Pia Igualada, Escola Mare 
del Diví Pastor, Escolàpies 
Igualada, Escola Monalco, 
Escola Guerau de Jorba, Es-
cola Castell d’Òdena i Escola 
Josep Masclans de Vallbona 
d’Anoia.
Els actes programats són 
els següents: el dimarts 6 de 
març, al teatre de l’Ateneu 
Igualadí, a les 9:45 h. i 11:15 
h., i solament pels alumnes 
de les escoles participants, 
tindrà lloc un espectacle amb 
una cobla formada per reco-
neguts solistes de diferents 
formacions del país que s’han 
unit per oferir-nos un gran 
concert i explicar-nos tots els 
instruments i les músiques 
que pot interpretar la nostra 
genuïna formació musical.
I com a cloenda d’aquest pro-
jecte sardanístic, tots els nens 
i nenes de les escoles partici-
pants s’estan preparant per la 
BALLADA FINAL que tindrà 
lloc durant el transcurs del 
90è. Aplec de la Sardana, que 
organitza l’Agrupació Sar-
danista d’Igualada. Enguany 
serà el diumenge 10 de juny.

Les escoles de la 
comarca treballen 
la sardana dins els 
SardAnoia

MÚSICA /JAUME PLANAS 

El passat diumenge 25 
de febrer tingué lloc 
a la Basílica de San-

ta Maria de la nostra ciutat 
el primer concert del Fes-
tival Internacional d’Orgue 
d’Igualada que enguany arri-
ba a la seva XXV edició. Ja fa 
anys que està estructurat en 
5 concerts amb la participa-
ció d’organistes reconeguts 
internacionalment. Sempre, 
en un dels concerts de cada 
any, hi intervenen músics del 
nostre país. En aquesta oca-
sió anà a càrrec de Jonatan 
Carbó, professor d’orgue del 
conservatori de la nostra ciu-
tat, i de l’igualadí cor Exau-
dio sota la direcció d’Esteve 
Costa. El concert portava per 
títol ”De França a Montser-

rat” i es va estructurar en dues 
parts, la primera amb música 
d’autors francesos i belgues i la 
segona amb la de compositors 
catalans. 
En la primera part el professor 
Carbó, sol a l’orgue, interpre-
tà la Toccatta de la II Suite op. 
53 (de les Pièces de fantaisie) 
de Louis Vierne (1870-1937) i 
el Prélude et fugue sur le nom 
d’Alain de Maurice Duruflé 
(1902-1986). Acompanyà el 
cor en l’Stabat Mater de Jean 
Marie Plum (1899-1944) i en 
les Litanies à la Vierge Noire de 
Francis Poulenc (1899-1863). 
A cappella el cor cantà Tota 
pulchra es Maria de Maurice 
Duruflé.
En la segona part, Jonatan 
Carbó interpretà el Díptic 
Montserratí: Virolai - Fantasia 
de Francesc Civil (1895-1990) 

i la Nadala de Cristòfor Talta-
bull (1888-1964). A cappella 
cantaren El cant dels ocells de 
Bernat Vivancos (n. 1973) i el 
concert s’acabà amb Dolça pre-
só de Cristòfor Taltabull cantat 
pel cor amb acompanyament 
d’orgue. El senyor Antoni Mi-
randa, presentador d’aquests 
concerts, després del comen-
tari d’aquesta darrera obra, 
afegí unes sentides i emotives 
paraules que expressen el que 
percebem la majoria dels cata-
lans. Digué: “El títol d’aquesta 
obra ens recorda que fa 4 me-
sos –i per les raons que tots sa-
bem– hi ha homes de pau, que 
segueixen en presó. Voldríem, 
que de la mateixa manera que 
aquesta melodia dóna per 
acabat aquest primer concert, 
contribuís a posar punt i final 
al captiveri d’aquests homes 

bons, que pel motiu de pen-
sar diferent, estan mancats 
de llibertat, no en una dolça, 
sinó en una injusta presó”. 
El públic aplaudí llargament 
aquestes paraules.

Diumenge, com és habitual a 
les 6 de la tarda, tindrà lloc 
el segon concert del Festi-
val Internacional d’Orgue 
que en aquesta ocasió anirà 
a càrrec d’Ignace Michiels 
(orgue), organista titular de 
la catedral de Bruges (Bèlgi-
ca) i Bart Coppé (trompeta), 
trompeta solista de l’Orques-
tra Simfònica de Flandes. 
Interpretaran composicions 
de Purcell, Van den Ker-
ckhoven, Albinoni, Bach, 
Mozart, Hansen, Dubois, 
Dvorak, Richards, Stamm i 
Goedicke.

Primer concert del Festival
XXV Festival Internacional d’Orgue d’Igualada
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CULTURA/ LA VEU 

Amb l’arribada de la 
primavera, la progra-
mació cultural d’Igua-

lada s’incrementa de forma 
exponencial amb alguns dels 
esdeveniments més destacats 
de l’any: el festival de fotogra-
fia FineArt, que enguany ar-
riba a la sisena edició, la 25a 
edició del Festival Internacio-
nal d’Orgue o la 29a edició de 
La Mostra d’Igualada, la fira 
de teatre infantil i juvenil, tot 
un referent a Catalunya que 
ofereix l’oportunitat única de 
veure el millor teatre per a tots 
els públics.
En aquesta nova agenda de la 
Boixeta Cultural, editada des 
del departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, s’hi poden trobar 
30 espectacles i actes literaris 
–entre els quals s’hi inclou la 
programació del cicle De Pell 
Sensible–, 17 tallers formatius, 
33 activitats musicals, més de 
114 accions de teatre –inclo-
ent-hi La Mostra d’Igualada–, 
16 visites guiades, 8 narraci-
ons de contes, 21 conferències, 
16 festes i premis, 8 activitats 
de dansa, així com 86 expo-
sicions –contemplant el Fine-
Art–. La suma total d’activitats 
culturals arriben a les 341, una 

xifra destacada que converteix 
la ciutat d’Igualada en un dels 
principals motors culturals de 
les comarques interiors.
Enguany se celebren també els 
40 anys de La Xarxa d’Iguala-
da, una entitat a qui cal agrair 
l’esforç invertit al llarg de la 
seva història per difondre i fer 
arribar el teatre als més pe-
tits. I, en aquesta línia, també 
La Mostra d’Igualada, hereva 
d’aquest impuls teatral, vol 
abordar un gran repte: fer tor-
nar els joves i adolescents al 
món del teatre.
També cal destacar els 25 anys 
del Festival Internacional 
d’Orgue, impulsat pel reco-
negut organista Joan Paradell, 
que en l’edició d’aquest 2018 
reuneix organistes tan desta-
cats com el titular del Vassar 
College de Nova York, Gail 
Archer, o l’organista rector del 

La nova Boixeta Cultural de primavera 
proposa prop de 350 activitats a per 
als mesos de març, abril i maig

conservatori estatal de Kazan, 
a Rússia, Rubin Abdullin, amb 
la coral Càrmina i la direcció 
de Daniel Mestre.
Cal destacar també el concert 
de Rèquiem en Sol Menor de 
Domenico Cimarosa, per Set-
mana Santa. I també es podrà 
gaudir dels actes del dia In-
ternacional de la Dansa i del 
cicle de música i paraules De 
Pell Sensible, que homenatja 
la poetessa Montserrat Abelló, 
l’escriptora Montserrat Roig 
i Federico García Lorca. I no 
cal oblidar tampoc la progra-
mació del Teatre Municipal 
Ateneu, amb Lluís Homar fent 
de Cyrano i Les noies de Mos-
sbank Road, amb Clara Segu-
ra de protagonista. L’agenda 
en format digital es pot con-
sultar a www.igualada.cat i en 
paper als equipaments muni-
cipals habituals.

MÚSICA / LA VEU 

El proper dia diumen-
ge 4 de març  tindrà 
lloc a l’Ateneu Igualadí  

la primera Trobada de Violes 
de Roda de Catalunya. L’ac-
te comptarà amb la presència 
d’intèrprets d’aquest instru-
ment vinguts d’arreu del ter-
ritori català i  altres músics de 
l’entorn de la música tradici-
onal que acompanyaran als 
samsonaires. 
La trobada constarà de dues 
parts, una dedicada als intèr-
prets de viola de roda i una se-
gona que serà un Punt de Tro-
bada de música tradicional on 
tothom  està convidat a venir i 
tocar o ballar. 
Un dels punts destacats de la 
trobada serà la visita d’un or-
ganístrum dissenyat i construït 
pel Ramon Elias (luthier) i el 
Pep Massana (professor de vi-
olí de l’ EMMI). 
Com a persones destacades 
comptarem amb la presència 
del músic Eduard Casals i del 
luthier Sedo Garcia, introduc-
tors de la viola de roda al prin-
cipat durant la dècada dels 80.
La viola de roda és un instru-
ment força desconegut a les 
nostres contrades essent més 
comú a territori francès i al 
nord de la península Ibèrica. 

Pertany a la família de la corda 
fregada amb la particularitat 
que en comptes de fer vibrar la 
corda amb un arquet s’utilitza 
una roda de fusta col·locada a 
la caixa de ressonància sobre-
sortint la meitat de la mateixa i  
accionada per una maneta  que 
la fa rodar. La roda fa sonar di-
ferents cordes aconseguint un 
efecte de baix continuo sem-
blant al del sac de gemecs. Un 
teclat permet al músic fer les 
melodies i un altre grup de 
cordes fan l’acompanyament 
rítmic.
Aquesta és una molt bona 
oportunitat per a conèixer 
aquest instrument ja que des de 
l’any 2002 no se’n reunien tants 
en un mateix lloc a Catalunya. 
Comptem  amb l’assistència de 
més de 15 violes de roda i amb 
la de força gent per gaudir tots 
plegats al gimnàs del Ateneu a 
partir de les 18:00 hores. Sereu 
molt benvinguts. 
“Violorrodaires Catalans” 

L’Ateneu Igualadí acull la 
primera Trobada de Violes 
de Roda de Catalunya

CIRC / JOSEP ELIAS 

Amb gran satisfacció 
acabem de recuperar 
un programa de circ 

històric. És del “Circo Dora-
do”, de l’empresa Amorós, re-
ferit a una actuació que feu a 
Igualada, per la Festa Major, 
en una carpa que s’instal·là al 
jardí del Cinema Astòria.
El debut fou a les 11 de la nit 
del divendres, 23 d’agost. No 
especifica l’any, però, en el vo-
lum “Amorós Silvestrini i els 
seus pallassos” (Ramon Bech, 
Genís Matabosch, 2006) ve re-
produït i es fa constar que és de 
la temporada 1942. Tot i així, 
fins el 23 d’agost de 1945 no 
trobem publicat al setmanari 
“Igualada”, la nota on s’anun-
cia: “Circo Dorado instalado 
en la terraza del Cine Asto-
ria. Formidable compañia de 

atracciones internacionales no 
vistas en esta ciudad”.
Es un imprés històric que sortí 
dels tallers “Gràficas Amorós”. 
Recordem que la impremta, 
que tenien al carrer València, 
de Barcelona,  els germans 
Paco i Lucas Amorós havia de 
cobrar el deute d’un empresari 
circense. Un deute que, final-

ment, va saldar-se amb el de-
comís del circ. Així fou com 
ambdós germans es converti-
ren - també ells - en empresa-
ris circenses. És un document 
que acredita tota una època 
del món del circ. Cal esmentar, 
també, que a l’any 1944, el circ 
dels germans Amorós, coinci-
dí - per sant Bartomeu - amb 
un altre circ d’Osvaldo Silves-
trini. Els empresaris catalans 
es reuniren amb l’italià, en 
aquesta ciutat i decidiren unir 
les seves empreses que, des de 
llavors, foren conegudes per 
“Hermanos Amorós-Silvestri-
ni”, transformant-se en tot un 
referent històric del món em-
presarial circense.
L’espectacle era format per la 
“grandiosa compañia titular 
procedente de los más famosos 
coliseos del mundo”, fent servir 
el llenguatge superlatiu pro-

pi del gènere. Les actuacions 
anaren a cura d’un “verdadero 
desfile de estrellas del circo in-
ternacional”.
Murisock y Viana, malaba-
rista  internacional creador 
dels “aros vivientes”. Val-Vay, 
originals creacions còmi-
ques d’aquesta extraordinària 
contorsionista. Los Scotland, 
genial trio “d’stayers” cò-
mic-acrobàtics. L’impossible 
en ciclisme. Poppy-Bimbo y 
Cia, sensacionals pallassos de 
la més alta comicitat. La dar-
rera modalitat de l’acudit. La 
nova concepció del ritme i les 
seves famoses paròdies. Surín, 
el caricat extracte del bon hu-
mor. Cap de pista.  “Hermanos 
Ferrer y Dorita”  formidable 
troupe de saltadors olímpics. 
Els 6 meravellosos ximpanzés 
de la selva a la pista convertits 
pel professor Coll en la màxi-

ma atracció circense d’Euro-
pa. “Las rosas del patín”, amb 
arriscats exercicis acrobàtics 
de patinatge sobre pedestal. 
Godart, bella i genial trapezis-
ta. Alamar y Carmen, original 
i intrèpid filferrista, creador 
de la famosa parodia taurina.
I, amb caràcter de gran atrac-
ció l’empresa del “Circo Dora-
do” oferia el prestigi musical 
dels professors de la gran or-
questra Dorado que amenit-
zava el seu superb espectacle. 
Notem que era un espectacle 
amb circ i feres.
Aquest programa, doncs, és 
una joia i pot ser molt inte-
ressant com fita, per si un dia 
hom es decideix a recopilar la 
història del Circ a Igualada. És 
una troballa de gran vàlua do-
cumental. Un testimoni sobre 
la història local de l’espectacle 
de l’encara més difícil.

Trobat un programa del “Circo Dorado”



Nomenclàtor de guerra (I)

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Durant la Guerra Civil (1936-
39) el governants municipals 
d’Igualada, optaren per su-

primir els noms dels carrers, que te-
nien un caire religiós, i els canviaren 
per altres, que anaven més d’acord 
amb els seus criteris polítics i laics.
Tenim un llistat d’aquestes variacions:
Avinguda Balmes = WILSON  
C/. Bisbe Robuster = DANIEL 
SAMSÓ
C/. Caputxins = COLL DE FORNS    
C/. Cardenal Vives = HOSPITAL
C/. Caritat = SOLIDARITAT 
C/. Concepció = Dr. MARIANO

Plaça de la Creu = 17 DE JULIOL 
C/. Creueta = VAPOR DE BAIX
C/. Dr. Joan Lladó = EDISSON  
C/. Misericòrdia = VAPOR CREMAT
C/. Nostra. Sra. de la O = CANNO  
C/. Pare Mariano = DE LES
MONGES
Passeig Verdaguer = BONAVENTU-
RA DURRUTI

En la fotografia (A.F.M.I. núm 481) 
21 - XI - 1937, celebració de l’ aniver-
sari de la mort de Durruti. Manifes-
tació, dirigint-se al passeig que portà 
el seu nom. 
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MUSEUS / LA VEU 

Com cada primer diu-
menge de mes, aquest 
4 de març, a partir de 

les 11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a partici-
par en una visita guiada i gra-
tuïta per les seves exposicions 
permanents, que permetran 
conèixer el món de la pell i 
les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús 
de l’aigua. Aquí, la col·lecció 
d’estris i enginys hidràulics 
es reforça amb el Canal d’Ex-
perimentació, que ajuda el 
visitant a comprendre els mè-
todes de canalització i d’apro-
fitament energètic i industrial 
de l’aigua. Univers de pell és 
una de les sales centrades en 
la pell i es dedica a explicar 
el seu ús per la humanitat al 
llarg del temps a través d’una 
selecció acurada d’objectes 
confeccionats total o parcial-
ment amb pell, que exempli-
fiquen les múltiples aplicaci-
ons i utilitats del cuir. L’altre 
espai dedicat a la pell, L’ofici 
d’adober, se centra en el tre-
ball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines 

i màquines són els testimo-
nis dels inicis manufacturers 
i de la millora constant fins 
a la implantació industrial, 
que explica la vigència dels 
processos productius de les 
adoberies actuals i la configu-
ració de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada 
a pocs metres de Cal Boyer i 
al costat del rec, canal medi-
eval que abastia les fàbriques 
de la zona. En aquest espai 
hi ha la posada en escena de 
l’ofici artesanal de l’adob de 
la pell grossa o bovina, que 
transporta al visitant a la 
Igualada preindustrial.
Per a demanar més informa-
ció al voltant d’aquesta pro-
posta es pot trucar al telèfon 
del Museu, el 93 804 67 52.

Diumenge, visita guiada 
i gratuïta al Museu de la 
PellXERRADES / LA VEU 

La presència de Mont-
serrat Roca,   Presiden-
ta de Càritas Igualada/

Arxiprestats Anoia-Segarra ,  a 
l’ AUGA va   portar a l’auditori 
habitual dels dilluns a conèi-
xer encara més una realitat 
social preocupant, complexa, 
variable dia a dia, que afecta a 
persones i famílies d’aqu í  i/o 
vingudes d’arreu.
Montse Roca és va valer de 
xifres i gràfics per quantificar 
els problemes ,  però també 
d’humanitat i d’idees per anar 

donant suport, comprensió i 
sol · lucions ben imaginatives 
als afectats. El material audi-
ovisual de que és va valdre va 
fer entendre a tothom la com-
plexitat de moltes situacions.
L’equip de Càritas, des de 
la seva seu al Carrer   Roca 
d’Igualada, acull i manté l’es-
perança de molta gent. 
I el proper dilluns, el PRO-
JECTE SIMFÒNIC DE L’ES-
COLA DE MÚSICA D’IGUA-
LADA. Uns trenta-cinc joves 
música a l’esc enari del Teatre 
Ateneu.

Cop d’ull al que ens envolta a l’AUGA

LLIBRES / LA VEU 

Dimarts vinent, dia 6 
de març, a les 8 del 
vespre a la sala de so-

cis de l’Ateneu Igualadí tindrà 
lloc la presentació del llibre 
República Pagesa, Vindicació 
del catalanisme rabassaire, 
premi Carles Rahola 2017, de 
l’exconsellera d’Interior i de 
Justícia, Montserrat Tura, edi-
tat per Proa.
Es tracta d’un rigorós  i inte-
ressant estudi, redactat amb 
un llenguatge amè i col·lo-
quial d’una història familiar 
política que té la particulari-
tat que abasta uns fets histò-
rics col·lectius fonamentals 
per entendre la deriva social i 
política del nostre país. Mont-

serrat Tura defensa la idea 
que sense la implicació polí-
tica de la pagesia al tombant 
del segle XX el catalanisme 
no hagués tingut la trascen-
dència història que ha tingut 
posteriorment. Amb la cri-
si de la fil·loxera i els abusos 
dels propietaris els pagesos 
s’organitzaren en entorn del 
sindicat de la Unió de Rabas-
saires, del que el seu avi, Feliu 
Tura en fou un dels fundadors 
més actius, i amb ell crearen 
cooperatives autogestionades 
i aplicaren polítiques progres-
sistes d’avantguarda.
Aquest compromís polític i 
lluita fa que l’autora confessi 
que  ve “…d’una casa amena-
çada, perseguida i castigada”, 
que hagi crescut en un entorn 

on “se’n sent de molt a prop” 
i encara ara “li fan mal tots 
els moments terribles que 
van haver de passar”. Explica 
com per avisar dels perills de 
la persecució policial les do-
nes, mares i sogres, tenien un 
codi secret basat en la manera 
d’estendre els llençols que es 
transmetia a través de les ge-
neracions. Una casa així, ens 
diu, s’entén que no és una casa 
qualsevol.
Una lectura molt estimulant 
i didàctica a l’hora, impres-
cindible per qui vol conèixer 
de debò un dels pilars  fona-
mentals de la tradició política 
del nostre país.  L’acte és orga-
nitzat per Llegim…? llibreria 
i compta amb la col·laboració 
de l’Ateneu Igualadí.

Montserrat Tura a l’Ateneu 
amb República Pagesa



FESTIVAL MEB
Calaf 

Concert a càrrec del Duet Dava.
Diumenge a les 7 de la tarda a la Unió 
Calafina.

DILLUNS 5 

CONFERÈNCIA-PROJECCIÓ
Igualada 

L’Escola Conservatori Municipal de Músi-
ca d’Igualada presenta un projecte simfò-
nic de l’escola. L’orquestra és un mitjà per 
expressar un pensament musical. Organit-
za AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

XXIII cicle de concerts de professorat. 
Granados: l’ocell profeta. Concert a càrrec 
de Sandra Roset, soprano; Lali Solà, piano; 
Mònica Pagès
Dilluns a les 8 del vespre a l’auditori de 
l’Escola-Conservatori de Música.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Bon dia, són les 8” 
d’Antoni Bassas. L’acte serà presentat per 
Jordi Cuadras i es comptarà amb la pre-
sència de l’autor.
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIMARTS 6 

CONTES
Igualada 

En motiu del Dia Internacional de les Do-
nes la Biblioteca acull aquesta sessió de 
contes per a la igualtat, oberta a totes les 
famílies.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

ESPECTACLE INFANTIL
Piera 

“Lletraferits” Quan jo era petita, anava de 
vacances a casa dels meus avis i de l’oncle 
Vicenç. Era una casa plena de misteris que 
m’encantaven.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIMECRES 7

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

Trobada d’aquest club per comentar el pri-
mer còmic creat de Julie Maroh “El azul es 
un color cálido”, una història d’amor sen-
sible i tràgica que va inspirar la pel·lícula 
“La vida de Adèle” .
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

FINEART
Igualada 

Visita guiada a l’exposició de Jordi Ca-
mins, “Antàrtida, gel més enllà de la fi del 
món”
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

DONES AMB POESIA
Piera 

Per celebrar el Dia Internacional de les 
Dones, l’Associació de Dones de Piera or-
ganitza una lectura poètica. A càrrec de 
l’Assumpta Saumell Vallès i la Mabel Es-
cribano Usero .
Dimecres a 3/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca.

DIJOUS 8

POESIA
Igualada 

Poetesses del segle xx
Un còctel de poesia amb acompanyament 
de guitarra i unes gotes de cançons d’amor. 
Margarida Bernús posarà veu a diverses 
poetesses, amb l’acompanyament a la gui-
tarra de Cecili Ruedas..
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

FINEART
Igualada 

Xerrada “Viure amb el càncer” pel Dr. Jo-
sep M. Abad, Dr Daniel Diaz i Maria Hor-
tensia Alvarez. Organitzada per AECC..
Dijous a 2/4 de 7 de l atarda a l’Adoberia 
Bella.

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

“Bon dia, són les 8!”. És una crònica perio-
dística dels anys que el reconegut perio-
dista Antoni Bassas va dirigir i presentar 
El Matí de Catalunya Ràdio.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

DIVENDRES 2 

TEATRE
Igualada 

“Anna”Un espectacle delicat que aborda la 
veritat, el dol, l’espera i la por irracional. 
Anna t’eriçarà la pell, et farà dubtar i no et 
deixarà indiferent.  
Divendres  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 

Miquel Abras presenta el seu sisè treball 
d’estudi ‘La vida en un sospir’ acompanyat 
al saxo amb Jordi Paulí. El cantautor bis-
balenc és un dels artistes puntals del país.  
Divendres  a 2/4 d’11 de la nit al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CINEMA
Piera 

Divendres de cine. projecció de la pel.lí-
cula “Bar Bahar”, reflex d’unes condicions 
socials i culturals on la dona és protago-
nista
Divendres  a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca de Piera.

DISSABTE 3 

TEATRE
Igualada 

“Anna”Un espectacle delicat que aborda la 
veritat, el dol, l’espera i la por irracional. 
Anna t’eriçarà la pell, et farà dubtar i no et 
deixarà indiferent.  
Dissabte  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

DIUMENGE 4  

FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE
Igualada 

Concert amb Ignace Michiels (orgue), 
organista titular de la catedral de Bruges 
(Bèlgica) i Bart Coppé (trompeta), trom-
peta solista de l’Orquestra Simfònica de 
Flandes.  
Diumenge  a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

TEATRE
Igualada 

“Anna”Un espectacle delicat que aborda la 
veritat, el dol, l’espera i la por irracional. 
Anna t’eriçarà la pell, et farà dubtar i no et 
deixarà indiferent.  
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

VISITA GUIADA
Igualada 

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

TEATRE
Igualada 

“Plors de cocodril”. Plors, riures i sorpreses 
estan assegurats en aquesta veritable odis-
sea quotidiana La foscor i el silenci regnen 
en l’habitació d’una escola bressol, on els 
més petits, els nadons, fan la migdiada. 
Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 

“Un pedacito de mi”. L’actriu igualadina 
Neus Sanz ens explica una història íntima 
i personal en forma de monòleg.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Primera trobada de violes de roda de Ca-
talunya. L’acte comptarà amb la presència 
d’intèrprets d’aquest instrument vinguts 
d’arreu del territori català i altres músics 
de l’entorn de la música tradicional que 
acompanyaran als samsonaires..
Diumenge a les 6 de la tarda al Gimnàs 
de l’Ateneu.

FINEART
Igualada 

Taller de fotografia “La visió fotogràfica i el 
llenguatge visual” per Gabriel Brau.
Diumenge  a partir de les 10 del matí a 
l’Adoberia Bella.

FINEART
Igualada 

Visita guiada a l’exposició Jazzlights de Ga-
briel Brau
Diumenge  a les 6 de la tarda al Portal del 
Llevador.

MÚSIQUES A CAU D’ORELLA
Calaf 

“Lotus Octet”. Una connexió entre peces 
del Renaixement i obres d’autors contem-
poranis.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal de Calaf.
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TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

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

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES





PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Obstacle, dificultat insalvable, per falta de petició. Cap de taula / 2. Callà 
bona part de la vida de Prometeu. Metria com podria l’esglesiola de Sant Medir / 3. El capciró 
del dit. Amb freqüència (superior a 20). Com a bon home anglès té tirada a manipular / 4. 
Unitat de massa tan atòmica com la Thurman. Com un leproma o un glaucoma però a les 
dents / 5. Fabricant de seients de lloguer. Prou ofuscats per degollar corbs / 6. Canvis de casa 
en companyia de ballarines. Ió per inversió / 7. Si no fos nostre podria ser la pera, aquest ca-
pellà. Escudeller per esmorzars i berenars / 8. Melissa no en versió femenina ans cítrica. Era 
propietari d’un cuc solitari / 9. El Papa també el multiplica, concretament per dos. Dels òrgans 
que tenen funció protectora. Fa feredat / 10. Catalitzador d’orgànica reacció. Deixa els rivals de 
partida ben escurats gràcies a la gilette / 11. Cap de rata. És a l’ocell com al porter la portera. 
Aquí la trobem dolça i a les Illes boníssima / 12. Remenat de ren. De la substància formada 
per dues molècules, una de clara i l’altra atrapada / 13. Palmar sense deixar de circular. Pis amb 
vistes al frenopàtic.

VERTICALS: 1. Cèl·lula rica en iode, jo dic (o la duc?). Noteta sobre la breu intervenció de 
l’actor / 2. Ara fa tretze anys, quan parlàvem en llatí. M’estimaran?: no, per això xarruparan. 
Del carro a cal ferrer / 3. Mal apurades, que sempre és cosa pesada i molesta. Àrea específica 
de l’estat d’Arizona / 4. Nucli compositiu de l’acetona. Força identificable, car és pastat. Cap de 
nosaltres / 5. Es cruspeix tot el que queda a prop de les Balears. Laments pels maltractaments 
al sac / 6. Vocal del mig. Mira si era pastat que aquest li és clavat. Teixit fàcil de trobar per allí 
/ 7. 45 km. de navetes i talaiots. Abatre la massa forestal de l’acadèmia de Talarn / 8. Tern en 
sinistre total. Carn, patates i suc, i tot ben escalfat / 9. Extrems del Nottingham. És a la Tossa 
d’Alp com a la gossa de casa la gossera. Rap escuat / 10. Per ser una illa causa un temor conside-
rable. Untat, com aquell qui diu, en si mateix / 11. El millor amic del flabiol. La monotonia de 
la Televisió Digital Interactiva / 12. Sembla grec però només és ingenu. Raspallada no manual. 

 

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

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

per estar sempre informat!
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Les 7 diferències per Nadia Giménez
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RESTAURANTS

Especialistes en Tapes - Carrer del Clos Nº 53
Telèfon de reserves: 629 149 923

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Restaurant
Braseria 

i Cafeteria
· Menú diari i fes�us

· Servei de carta 
  amb secció de tapes

· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 
 08700 - IGUALADA 

raco.traginer@terra.com 
Tel. 93 805 01 63 

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

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

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

Els imprescindibles
del celler

E l celler Can-
Serra dels exi-
bis està dirigit 
per l’enòleg i 
viticultor Joan 

Soler, també és el presi-
dent de la D.O. Pla del 
Bages i un pioner en la 
recuperació de varietats 
prefiloxèriques.

Situació:
La D.O. Pla del Bages es ca-
racteritza per els seus pai-
satges vinyers envoltats per 
boscos, per seves les condi-
cions de sòl i clima medi-
terrani-continental que pro-
voquen veremes tardanes 
respecte a l’expressió varietal 
dels seus raïms donant com 
a fruits uns vins d’alta fres-
cor, amable concentració i 
bona capacitat d’envelliment 
descrivint així una identitat 
única d’una zona catalana 
tant desconeguda com n’és 
aquesta.
CanSerra dels exibis té les 
seves vinyes a 500 metres 
d’alçada en una zona d’àm-
plies terrasses, de sol argi-
lós-calcari rogenc. Totes les 
seves vinyes són de certificat 
ecològic i apliquen també en 
totes preparats biodinàmics.

Vinificació:
La Rasa és l’expressió 
d’aquesta zona amb un cu-
patge a base de cabernet sau-
vignon (60 %), un 20 % de 
sumoll i una última fracció 
del 20 % de mandó, varietat 
antiga recuperada que no és 
reconeguda per el consell 
regulador i per tant no pot 
aparèixer en l’etiqueta.

Per la vinificació de La Rasa 
ens trobem amb una verema 
manual en palets de 250 Kg 
seleccionats també manu-
alment en una taula de tria, 
posteriorment refrigerats a 
la càmera de fred per acon-
seguir així una major extrac-
ció polifenòlica. La criança 
és de 12 mesos en bótes de 
roure francès de 1r i 2n any 
amb un torrat lleuger en la 
majoria de bótes, un 20% 
són de torrat intens.

Nota de tast i maridatge:
· Color grana profund amb 
reflexos rogencs
· Aromes de fruita vermella 
i notes balsàmiques aporta-
des pel sumoll i el mandó. 
L’evolució d’aquests aromes 
amb el temps culmina amb 
notes dels torrats de la fusta i 
mineralitat del sòl.
·  En boca cada varietat té la 
seva expressió: la cabernet 
sauvignon ens expressa la 
carnositat, la sumoll l’acidesa 
punyent i la mandó l’ampli-
tud floral. En conjunt un 
record de bona estructura i 
lleugeresa al mateix temps.
· Genial per acompanyar ar-
rossos de muntanya amb aus 
de caça i/o bolets també re-
comanable amb carns salse-
jades i patés.

Lluc Cuadras
estudiant d’enologia i 
RRPP del restaurant 

Ramon Cuadras.

La Rasa

CanSerra dels 
exibis
www.exibis.com



Nominada a 13 Oscar
Igualada i Montbui •  La forma del agua

RAMON ROBERT / 

A questa magnífica producció 
nord-americana ha estat es-
crita i rodada pel cineasta 

mexicà Guillermo Del Toro, un dels 
millors realitzadors contemporanis 
de pel·lícules de caire fantàstic. Del 
Toro situa el seu argument en anys 
de guerra freda, concentrant l’atenció 

dins d’un inquietant i secret laborato-
ri governamental nord-americà d’alta 
seguretat. Allí es produeix una conne-
xió insòlita entre dos mons, aparent-
ment allunyats. La vida de la solitària 
Elisa (Sally Hawkins), treballadora 
del laboratori, canvia per complet 
quan descobreix un experiment clas-
sificat com a secret: un home amfibi 
(Doug Jones) que es troba allí reclòs.
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El gegant de Guipuscoa
A Tous •  Handia

RAMON ROBERT / 

E l cinema de Sant Martí de Tous 
recupera Handia, pel·lícula de 
producció basca guardonada 

amb 10 cabezones en la darrera edi-
ció dels premis Goya.  Escrita i rea-
litzada per Jon Garaño, Aitor Arregi, 
la pel·lícula relata una història basa-
da en fets reals.
Després d’haver lluitat en la Primera 
Guerra Carlina, Martín torna al seu 
caseriu familiar a Guipúscoa i allà des-

cobreix amb sorpresa que el seu germà 
menor, Joaquim, és molt més alt del 
normal. Convençut que tothom voldrà 
pagar per veure l’home més gran sobre 
la Terra, els dos germans s’embarquen 
en un llarg viatge per Europa en què 
l’ambició, els diners i la fama canviaran 
per sempre el destí de la família.
A mig camí entre la realitat i la lle-
genda, alhora és una pel·lícula fan-
tàstica, al·legòrica i profundament 
poètica, i a més realitzada amb ex-
quisit gust visual.

Salvatges
El racó del Cineclub •  Captain Fantastic

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 8 de març, a l’Ateneu 
Cinema, el Cineclub presenta 
la producció nord-americana 

del 2016 Captain Fantastic, dirigida 
per Matt Ross, a les 20h en versió 
doblada i a les 22h en versió original 
amb subtítols. 
Ben ha passat deu anys criant els 
seus sis fills als boscos del nord-oest 
dels Estats Units, allunyats de les co-
moditats de la societat de consum 
però gaudint d’una gran llibertat i 
aprenent uns valors que el pare els 

ha inculcat d’acord amb la seva visió 
peculiar de la vida. Però un succés 
tràgic els obligarà a viatjar a la civi-
lització i no tothom veurà amb bons 
ulls els mètodes del “salvatge” Ben.
Captain Fantastic recorda La costa de 
los mosquitos, on Harrison Ford feia 
de pare. Aquí, el paper va a càrrec 
d’un excel·lent Viggo Mortensen i el 
film de Ross no és tan càustic com el 
de Weir, tot i que no oculta els dubtes 
del protagonista davant les possibles 
contradiccions i problemes que se 
li presenten. Un film per fer pensar 
però també lluminós i divertit.

Nominada a 13 premis Oscar, inclo-
sos a la millor pel·lícula, direcció i 
actriu principal, La forma del agua 
és una pel·lícula molt peculiar, amb 
aspectes que la fan atractiva a un pú-
blic molt més ample del format pels 
seguidors del cinema fantàstic. Dins 
de l’argument hi fan cap el drama, les 
situacions de thriller i fins i tot caràc-
ters propis del cinema romàntic. Val 

la pena destacar l’admirable visualit-
zació (Del Toro es un gran creador 
d’imatges i un destacat mestre de la 
suggestió) del relat i la molt agraï-
da tasca dramàtica de l’actriu Sally 
Hawkins, a la que molts no han pogut 
oblidar des de que va fer Maudie, el 
color de la vida (2016), en la que va 
interpretar a la pintora canadenca 
Maudie Dowley.



EL HILO INVISIBLE 
Estats Units - Regne Unit. Drama. De Paul Thomas Ander-
son. Amb Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps
Londres,1950. El famós modista Reynolds Woodcock i la 
seva germana Cyril son al capdavant de la moda britànica, 
vestint a la reialesa, estrelles de cinema i a tota dona elegant 
de l’època. Un dia, el solter Reynolds coneix Alma, una jove 
que aviat es converteix en la seva musa i amant. I la seva 
vida, fins llavors curosament controlada i planificada, es veu 
alterada per l’amor.

SIN AMOR
Rússia. Dramàtica. D´Andrey Zvyagintsev. Amb Maryana 
Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov.
Un matrimoni en ple procés de divorci. Però la parella haurà 
d’unir forces per tal de trobar al seu fill. Aquest va desapa-
rèixer, després d´una de les moltes baralles del matrimoni..

HANDIA
Espanya. Drama. De Jon Garaño i Aitor Arregi. Amb Jose-
ba Usabiaga, Eneko Sagardoy. 
Després d’haver lluitat a la guerra Carlina, Martín torna al 
seu caseriu familiar a Guipúscoa i allà descobreix amb sor-
presa que el seu germà menor és molt més alt del normal. 
Convençut que tothom voldrà pagar per veure el gegant, els 
dos germans s’embarquen en un llarg viatge per Europa en 
què l’ambició, els diners i la fama canviaran per sempre el 
destí de la família.
 
50 SOMBRAS LIBERADAS
Estats Units, Drama romàntic i eròtic. De James Foley. Amb 
Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mum-
fordl
Adaptació de l’última novel·la de la saga “50 ombres d’en 
Grey”, de l´escriptor E.L.James. Ara trobem a Anastasia Ste-
ele i Christian Grey casatsr

QUE FUE DE BRAD
Estats Units. Comèdia. De Mike White. Amb Ben Stiller, 
Austin Abrams, Jenna Fischer... 
Brad, tot i tenir una bona carrera professional i una família 
feliç, està obsessionat amb l’èxit i les fortunes que posseeixen 
els seus antics companys de l’escola. Durant un viatge a la 
Costa Est en el qual acompanya al seu fill, Brad es veurà 
obligat a enfrontar-se al seu sentiment de fracàs vital. .  

LA FORMA DEL AGUA
Estats Units. Fantàstica. De Guillermo del Toro. Amb Sally 
Hawkins, Doug Jones, Michael Shanno. 
En un inquietant laboratori d’alta seguretat, durant la Guer-
ra Freda, es produeix una connexió insòlita entre dos mons, 
aparentment allunyats. La vida de la solitària Elisa, treballa-
dora del laboratori, canvia per complet quan descobreix un 
experiment classificat com a secret: un home amfibi que es 
troba aquí reclòs

15:17 TREN A PARIS
Estats Units. Thriller. De Clint Eastwood. Amb Spencer 
Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos.  
A la tarda del 21 d’agost de 2015, tres joves americans que 
viatjaven per Europa es van enfrontar a un terrorista en un 
tren amb destinació a París, amb 500 passatgers a bord. La 
pel·lícula narra el curs de les vides d’aquests amics..

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

LA FORMA DEL AGUA 
Dv: 18:00/20:30
Ds: 19:30/22:00
Dg: 19:00/21:30
Dll: 17:15
Dc: 20:00
Dj: 17:30 (VOSE)

EL HILO INVISIBLE
Ds: 17:00
Dg: 16:30
Dll: 19:30
Dc: 17:30

CAPTAIN FANTASTIC (Cineclub)
Dj: 20:00/22:00(VOSE)

1/GORRION ROJO
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:45/22:30
Dg: 12:45/16:45/19:35/22:30
Dm: 17:00/22:30
1/GORRION ROJO (VOSE)
Dm: 19:45

2/ BLACK PANTHER 
Dv Dll a Dj: 18:30/21:15
Ds: 15:45/18:30/21:15
Dg: 12:30/15:45/18:30/21:15

3/ EL HIJO DE BIGFOOT  
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds: 16:00/18:00
Dg: 12:00/16:00/18:00
3/ EL CUADERNO DE SARA  
Dv a Dj: 20:00
3/ TRES ANUNCIOS EN LAS AFUE-
RAS  
Dv a Dj: 22:25

4/LA FORMA DEL AGUA  
Dv Dll Dc i Dj: 17:30/20:05/22:35
Ds i Dg: 17:00/19:40/22:15
Dm: 17:30/22:35
4/LA FORMA DEL AGUA (VOSE)  
Dm: 20:05
4/LA ABEJA MAYA: LOS JUEGOS DE 
LA MIEL  
Dg: 12:20/15:00

5/ SIN RODEOS
Dv Dll a Dj: 17:05/19:00/21:00/22:50
Ds: 16:15/18:15/20:15/22:10
Dg: 12:10/14:20/16:15/18:15/20:15/2
2:10

6/ CINCUENTA SOMBRAS LIBERA-
DAS
Dv a Dj: 17:15/19:30/21:45
6/ FERDINAND
Dg: 12:05/14:15

7/ CAVERNICOLA
Dv Dll a Dj: 17:35
Ds: 15:45/15:35
Dg: 12:15/15:35/17:35
7/ BLACK PANTHER
Dv a Dj: 22:20
7/ EL CORREDOR DEL LABERINTO: 
AL CURA MORTAL
Dv a Dj: 22:20

8/ UNA FAMILIA FELIZ
Dv Dll a Dj: 17:10
Ds: 16:05/18:05
Dg: 12:35/16:05/18:05
8/ TODO EL DINERO DEL MUNDO
Dv Dll a Dj: 19:15/22:00
Ds i Dg: 20:10/22:45

SALA AUDITORI

LA FORMA DEL AGUA
Dv a Dg:18:30/20:45
UNA FAMILIA FELIZ
Ds i Dg: 16:30

SALA PETITA

15:17 TREN A PARIS
Dv: 18:30
Ds: 16:30/20:40
Dg: 16.30/18:40
50 SOMBRAS LIBERADAS
Dv: 20:30
Ds: 18.40
Dg: 20.40

MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA  
Ds: 18:00
HANDIA  
Ds: 19:50
SIN AMOR  
Dg: 18:00
QUE FUE DE BRAD  
Dg: 19:55

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

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

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

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

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

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

21.00
La Plaça 

22.00 
Info Taronja 

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

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

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

22.45 
Batecs de Piera 

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

DISSABTE
10.00 
Info Taronja 

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

00.15
En imatges 

00.45
Montbui Actiu 

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

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

22.45 
Info Taronja
23.30 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15 
En imatges 

00.45 
Montbui Actiu 

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoiaPROGRAMACIÓ

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES
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Març
2: Lluci; Genara; Agnès de Praga o de Bohèmia.

3: Medir; Ermenter; Celdoni; Màrcia.. 
4: Casimir; Luci I, papa; Nèstor, Eteri, Arcadi, Capitó.
5: Mare de Déu d’Àfrica; Focas; Josep Joan de la Creu.  

6: Oleguer; Virgili; Coleta Boylet.
7: Perpètua; Felicitat; Teòfil 

8: Joan de Déu; Veremon; Aurèlia  

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Igualada, febrer de 2018

Cecília Orpinell Fa
vídua de Josep Arderiu Vives

Va morir el 24 de febrer de 2018 a l’edat de 109 anys.

Els seus fills Júlia i Manel, Núria (†) i Emili (†); nets Imma i Jaume, Josep i Sílvia, 
Nuri i Roger, Marta i Rossend; besnets Bernat i Evelyn, Ricard i Laura, Carola, 
Anna, Pol, Carles, Martí i Roger, nebots, cosins, altres familiars i la direcció i 

cuidadors de L’Estada la tindrem sempre present en el nostre record i estima.

La família agraïm de tot cor les mostres de condol rebudes.

LA VEU 

Cecília Orpinell Fa, vídua de 
Josep Arderiu Vives, ens ha 
deixat sense fer soroll i sens 
molestar a ningú. S’ha apagat 
la flama alegre d’una dona mb 
una voluntat i fortalesa fora 
del comú. Fins fa ben poc, en-
cara cuidava un hort on con-
reava aliments naturals, que 
segons ella, el menjar natural 
és la base de la salut. El met-
ge que en certificà la defunció 
va quedar sorprès, del poc que 
l’havia visitat i d’adonar-se 
que, en  la seva cartilla sanità-
ria gairebé no hi constava cap 
medicament. 
L’alcalde Aymamí i Castells 

l’havien visitat institucional-
ment en els seus aniversaris i 
ella sempre els sorprenia amb 
la seva bonhomia i fina ironia. 
I és que ha intentat , fins el dar-
rer alè de la seva vida, millorar 
tot i a tothom que l’envoltava. 
Així insistia en que sempre es 
pot fer una mica més i que no 
hi ha cansament que valgui. 
Sempre cal aquell esforç ad-
dicional. Així va anar a votar 
l’1-O perquè la societat és una 
cosa de tots i no es pot defu-
gir questa responsabilitat. En 
el funeral, la família va passar 
109 fotografies, mostres d’una 
vida plena. Ella se n’ha anat, 
però el seu record i exemple es 
queda.

Ha mort l’àvia de la comarca 
a l’edat de 109 anys

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge vinent dia 4 de 
març tindrà lloc als Caput-
xins el XIIè. Memorial Maria 
del Rio Montfort, organitzat 
per la Coral de Santa Maria 
d’Igualada, de la que fou fun-
dadora i directora durant 61 
anys ininterromputs. 
El programa consistirà en 
una missa cantada a 2/4 de 12 
del migdia a l’església conven-

tual i a continuació un breu 
concert de set cançons, a les 
escales del presbiteri. Aques-
ta Eucaristia s’oferirà també 
en record de les cantaires i 
excantaires que ens han dei-
xat durant els darrers dotze 
mesos.
Com és habitual la direcció 
coral anirà a càrrec de Coni 
Torrents, amb l’acompanya-
ment a l’orgue i al piano de 
Maite Torrents.

XIIè. Memorial Maria del 
Rio Montfort, als Caputxins

El poble de Déu, en contem-
plar la seva història, s’adona 
d’allò que sempre i tot arreu fa 
fracassar la vida: veure l’altre 
com un obstacle, una compe-
tència.
D’aquí neix la frustració, quan 
un volia ser-ho tot i xoca amb 
els altres. Curiosament, l’ac-
ceptació del límit (doncs de 
l’altre) és la que genera la joia 
del compartir.
Déu ens convida al repte difícil 
de la comunió i de la gratuï-
tat. Abraham fa el primer pas 
en aquest sentit. En acceptar 
d’oferir a Déu el fill rebut d’ell, 
obre un nou espai de la fe 
com a aliança. Un do porta a 
l’aliança quan el qui el rep no 

se l’apropia gelosament, sinó 
que hi veu una oportunitat 
de relació, entrant en la lògica 
del do. D’aquí la importància 
d’Abraham, pare dels creients. 
Va oferir a Déu allò que havia 
rebut d’ell, entrant així en la lò-
gica de reciprocitat que és l’es-
sència de l’aliança i de la vida.
La figura d’Abraham trenca 
amb la teologia de la retribució 
que fins llavors dominava,
i continua dominant: do ut des, 
et dono perquè em donis (una 
relació d’intercanvi de favors). 
Abraham obre la bretxa de la 
gratuïtat: puc donar sense es-
perar res a canvi, fins i tot allò 
que per a mi ho és tot. L’actitud 
d’Abraham qüestiona la nostra 

fe. ¿Som capaços de ser gene-
rosos amb Déu? Amb els al-
tres? Què donem: allò que ens 
sobra?
Allò que ens és útil? Per això 
Jesús, abans de viure la seva 
passió, fa experimentar als seus 
deixebles, per anticipació, la 
glòria que acompanya el seu 
abaixament. Tanmateix, en 
copsaran el sentit ple després 
de la resurrecció, quan s’haurà 
fet palès que en
Déu i amb ell res no està per-
dut. Els qui vivim d’aquesta fe 
fem nostra la pregunta de Pau: 
«Si tenim Déu a favor nostre, 
qui tindrem en contra?

Jean Hakolimana, prev

Abraham, pare dels creients



              

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 2: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DISSABTE 3: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 4:  ADZET
Av. Barcelona, 9

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 5:  SECANELL
Òdena, 84

DIMARTS 6: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 7: BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 8: CASAS V.
Soledat, 119
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SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

676 959 431

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

info@caminsdevent.com www.planxisteriagelabert.com

www.igualadahc.com
93 804 42 57

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

93 803 07 63

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

93 805 00 75
www.teatreaurora.cat

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

93 131 35 58
93 749 57 79

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

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca Teatre Nu

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

PROPERA TEMPORADA
FEBRER 2018

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2018 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2018 

dels Hostalets 
de Pierola



                de JORDI VALLS VALLS/ Conseller Delegat de  Pere Valls SA
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“Cal trobar l’equilibri entre 
el creixement de l’empresa i 
el seu caràcter familiar”

Tinc 44 anys. Soc de Sant Pere de Riudebitlles. Llicenciat en ADE. 
Soc conseller delegat de  Pere Valls SA. Actualment visc a Badalona.

Quants anys fa la teva empresa? Tinc entès que sou una 
empresa inicialment familiar. Explica’ns una mica la 
seva història. 

Els orígens de Pere Valls, a Sant Pere de Riudebitlles, es remun-
ten als molins de Cal Jan, un conjunt de tres molins paperers 
construïts a mitjan s. XVI després d’una llicència de construc-
ció signada pel mateix Abat de Montserrat, Pedro de Burgos. 
La història de l’ofici paperer de la família Valls, però, la trobem 
un cop acabada la Guerra de Successió en un d’aquests tres mo-
lins, l’anomenat “Molí del mig”, on Joan Valls va emprendre 
una trajectòria en el món de la fabricació de paper que actu-
alment, nou generacions familiars després, encara mantenim 
viva i fidel als seus orígens.

Quants treballeu a l’empresa? Quina quantitat de paper feu 
al dia? 

Actualment som 35 treballadors i fabriquem 80 tones de paper 
nou cada dia, això son unes 20.000 tones anuals.

En quins sectors treballeu? Feu tot tipus de paper? 

En els inicis es fabricava paper d’estrassa per embolicar ali-
ments i després, quan van aparèixer el cartró ondulat, es va a 
passar a fabricar paper per fer aquest cartró. Aquest va ser el 
nostre mercat durant molts anys. A mesura que augmentava 
la competència en aquest sector, i sobretot al fet de que les 
grans companyies començaven a integrar-se, és a dir, es fabri-
caven el paper, la planxa de cartró ondulat i les caixes; vam 
decidir començar a diversificar buscant altres productes i al-

tres mercats. Aquesta va ser la gran decisió, ja que moltes de  
les fàbriques que es van quedar fabricant un monoproducte 
per el sector del cartró ondulat , avui han desaparegut

D’aquesta manera avui fabriquem més de deu tipus de paper 
reciclat diferents, i per sectors com l’alimentació, avícola, in-
dustrial, higiènic, bosses de paper i  altres...

Per complimentar aquesta diversificació, l’any 2005 vam po-
sar en marxa una divisió de manipulació, mitjançant la qual 
poder oferir aquests papers en diversos formats: en bobines, 
en fulles, gofrats... etc

Diuen que el món del paper desapareixerà... Com veus el futur? 

Som molt optimistes quant al futur: el paper no desapareixerà; 
al contrari, cada vegada  surten noves aplicacions, sobretot en 
el món del packaging. Està clar que la sensibilització del món 
industrial per apostar cada vegada més per productes reciclats 
i biodegradables va molt a favor nostre. Els productes basats  
en combustibles fòssils, allà on tenen possibilitats de ser subs-
tituïts, sí que tenen un futur complicat. 

La implantació de gestions basades en l’economia circular i 
l’aprofitament de recursos és ja una realitat, i en aquest aspecte 
el paper és un exemple claríssim.

Amb tots aquests anys d’existència a la vostra empresa hi ha hagut 
molts canvis. Heu fet canvis d’imatge i de manera de treballar?

Evidentment en tots aquest anys l’empresa ha canviat molt, 
sobretot en els últims 20, ja que la tecnologia ha tingut un 

paper molt important, modernitzant els processos i també la 
gestió, per fer que l’empresa tingui la productivitat necessària 
per competir. El repte ha sigut, i crec que encara és vigent, el 
saber mantenir l’equilibri entre una empresa que creix de forma 
important, però que a la vegada vol mantenir el caràcter familiar 
que sempre l’ha caracteritzat. El compromís de tot el personal 
de PERE VALLS durant aquests anys ha sigut clau i volem que 
continuï així.

Exporteu? En el cas afirmatiu, a quins llocs? 

El nostre mercat és bàsicament Catalunya i Espanya, amb ex-
portacions a Portugal i França.

La fira MaqPaper. En formeu part? Creus que queda prou re-
presentat el sector del paper en aquesta fira? I a l’Anoia? 

Ara mateix MaqPaper és l’única fira del sector a l’estat espa-
nyol, i sempre és un avantatge  que la tinguem tant aprop. El fet 
de fer-la coincidir amb la fira energètica també em sembla un 
encert, ja que són dos sectors que van molt de la mà.  Penso que 
és una fira que encara té molt recorregut i que encara pot créi-
xer més, tant a nivell d’expositors com a nivell de conferències. 
A nivell de l’Anoia em sembla que és una eina molt profitosa 
per donar a conèixer la comarca, tradicionalment paperera, i 
en la que m’agradaria destacar  la feina de la Unió Empresarial 
de l’Anoia  (UEA) que està dedicant molts recursos a promoci-
onar el sector paperer des de molts punts de vista.

               Pia Prat Jorba @Pia Prat

Diumenge molt soroll per donar la benvinguda al monarca que venia a inaugurar el MWC. L’endemà, l’amenaça que aquest esdeveniment 
podria deixar de fer-se a Barcelona. Diversos consols d’estats estrangers han estat cessats per no seguir les directrius dels responsables del 
ministeri d’assumptes exteriors espanyol. Alguns veïns d’Igualada han rebut l’avís de que “els cremaran la casa per no treure els draps a 
ratlles i els papers a les façanes”, afegint que “si no esteu bé a Catalunya-Espanya aneu-se’n”. Altres, davant les indagacions que diuen que 
fan algunes forces de seguretat, que no porten uniforme, miren d’esborrar les imatges de manifestacions, no sigui que algú els identifiqui i 
tinguin algun ensurt. Hi ha qui s’ha hagut de pagar un advocat i reservar algun diner per la multa que imagina li vindrà. Tornen els temps 
foscos on hi havia por de parlar. Algunes reunions es convoquen dient que són per tractar temes ben diferents al que realment es debatrà. 
Diuen que hi ha llistes negres i gent amb permís per fer el que no es pot fer. Molts pensaven que la llei està per protegir els ciutadans. Ara, 
alguns es pregunten de què i de qui.

* Muntura Scalpers, Lodi, Roberto Torretta o Forecast amb lents progressives orgàniques amb 
antireflector Ceres Start 15 HMC, Esf. ±6, Cil. +4. Promoció vàlida de l’1 de febrer al 31 de març 

de 2018. No acumulable a altres ofertes. Serveis professionals no inclosos.

des de199 €
amb antirreflectant
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