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L’EDITORIAL

A

Pensions dignes

vui divendres, a Igualada s’ha convocat la
primera manifestació en relació a la polèmica de les pensions. Els principals sindicats i la plataforma de la gent gran han fet
una crida a la participació en la protesta, que es farà
davant l’oficina de l’Instituto Nacional de la Seguridad
Social, l’ens regulador de totes les pensions espanyoles.
No és gens d’estranyar
que aquest tema hagi disparat totes les alarmes,
doncs es tracta d’un dels
pilars bàsics de l’Estat del
benestar, juntament amb
la sanitat i a l’educació.
El debat polític de Catalunya -feixuc i exasperant- no hauria de convertir-se en aquella dita
de que els arbres no ens
deixin veure el bosc.
Darrere de la lícita lluita que viu una bona part del
país hi ha d’altres assumptes que no poden quedar
impunes a l’actualitat i l’anàlisi. El sistema espanyol
de pensions, que ja acumulava un dèficit de 18.000
milions mentre consumia la guardiola creada després
del Pacte de Toledo, necessita d’un urgent debat que
no només tranquil·litzi els pensionistes d’avui, sinó

també els de demà, que avui segueixen contribuint
amb altes quantitats de diners quelcom que presenta
un futur incert. Cal escampar la boira i dir les coses
clares. Cal un pla que no presenti desajustos de fons,
com l’actual.
El factor demogràfic, la crisi econòmica, el model
productiu o les prejubilacions són factors a tenir en
compte, però alguns
d’ells eren previsibles,
i des de les instàncies
polítiques el debat es
va deixar morir, sense valentia, probablement amb la por que
suposen els canvis importants i les més que
possibles pèrdues de
vots.
La reforma del sistema de pensions és un
assumpte prou delicat, del que depenen milions de
famílies, i que necessita d’eines de consens per a blindar-lo tant com sigui possible. Ens hi va molt. Cal
que esdevingui l’epicentre del debat sociopolític i que
els actors estiguin a l’altura del moment. Malauradament, el que hem vist -i patit- els darrers mesos no
augura gaire esperances.

La reforma del sistema de
pensions és un assumpte prou
delicat, que necessita d’eines de
consens per a blindar-lo tant
com sigui possible.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Pablo Llarena, jutge del Tribunal
Suprem que instrueix el cas de l’1-O,
ha denegat a Jordi Sánchez, pres a
Soto del Real, que es personi al Parlament per fer el seu discurs d’investidura i esdevenir probablement
President de la Generalitat, dient
que “els delictes que se li atribueixen
es van desplegar precisament des
d’actuacions legislatives i executives
clarament il·legals, i desatenent de
manera flagrant els controls constitucionals, judicials i institucionals
disposats al nostre ordenament jurídic, i això es va fer en aplicació
d’una tàctica que no ha sigut exclosa
i segueix recolzant-se.”
Carles Puigdemont, President de
la Generalitat, actualment a l’exili

a Bèlgica, ha respost “Un jutge no
pot decidir qui és el president de la
Generalitat, perquè en democràcia
ho decideix el Parlament de Catalunya” per continuar dient “Qui es
creu per a dir quin diputat pot o no
pot ser elegit?” i va continuar “val
més la decisió d’un jutge que el vot
de dos milions de catalans?”
Oriol Junqueras i Marta Rovira,
líders d’ERC, han publicat una article a la web del partit, on deien
que “el referèndum de l’1 d’octubre
va suposar una lliçó de civisme i
dignitat en la defensa de la democràcia”, però va constatar que “la
formidable aliança conservadora
té prou força per impedir que l’1-O
tingués recorregut. Hem mesurat
les nostres forces, hem constatat
la nostra fortalesa, però també les
nostres febleses”, per acabar dient
que “l’independentisme necessita
més consistència i una majoria més
sòlida, àmplia i transversal per superar una divisió en blocs.”
Iñigo Méndez Vigo, ministre portaveu del govern espanyol, ja ha dit
que “Catalunya viu en normalitat
gràcies a l’article 155”. Hi ha qui

recorda aquells “anys de pau als cementiris”
Javier Pérez Royo, catedràtic de dret
constitucional de la Universitat de
Sevilla, ha dit que “és esfereïdor que
sigui magistrat del Tribunal Suprem
algú que demostra un desconeixement tan escandalós dels fonaments
democràtics”
Clara Ponsatí, consellera d’ensenyament, ha dit que no es limitarà a participar en una conferència o a penjar
imatges a internet i ha dit que torna
a Escòcia, on impartia classes d’economia “L’exili català arriba al Regne
Unit: gaudint de la meva llibertat de
moviments com a ciutadana europea, aquesta setmana m’he reincorporat a la Universitat de Saint Andrews”.
Jordi Sànchez declararà dimarts
al Suprem per a defensar el recurs
d’apel·lació contra la decisió del jutge Pablo Llarena de no deixar-lo
participar en la seva investidura,
segons informa. Jordi Sànchez continua sent l’opció de JuntsXCat per
presidir la Generalitat de Catalunya.
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De la ceba
L’Estat espanyol es va imaginar que desactivant Jordi Pujol per l’herència de l’avi
Florenci i pel tres per cent, el sobiranisme decauria; la realitat però ha estat diametralment oposada. Deslliurats del clan
dels Pujol-Ferrusola, els sobiranistes hem
augmentat exponencialment a Catalunya.
Tant és així que actualment li fan més cas
a Jordi Pujol els espanyols que no pas els
catalans que l’hem amortitzat completament. (Sigui dit de passada que judicialment a Jordi Pujol Soley no li caurà cap
condemna perquè ja es va preocupar l’estructura de l’estat d’obtenir il·legalment les
proves inculpatòries i per tant a l’hora del
judici, si n’hi ha, no les podran utilitzar).
Continuant amb el mateix sector de la
burgesia catalana, el pas al costat d’Artur
Mas va donar lloc a la aparició de Carles
Puigdemont i a les dimissions dels diferents consellers i conselleres que fa menys
d’un any formaven part del Consell Executiu, va donar lloc a nous lideratges que,
en cap cas, s’han revelat com a menys radicals que els anteriors.
El mateix ha passat a ERC on la nova fornada de líders, sense fer oblidar a l’anterior, també s’ha revelat molt capacitada
per seguir impulsant el procés independentista cap a la República catalana.
A les CUP, que tenen els mandats limitats
a una sola legislatura, està demostrant que
és una autèntic viver de líders polítics, des
de David Fernández o Anna Gabriel cap
a Mireia Boya o Carles Riera... cap dels
nous diputats fa enyorar els anteriors.
L’ANC per la seva banda ha fet una transició modèlica des de Carme Forcadell a
Jordi Sánchez i és d’esperar -a partir dels
candidats possibles- que el nou president
a més de donar un nou impuls a l’entitat,
demostrarà tanta força i tarannà com han
demostrat els seus antecessors en la responsabilitat.
La llista és llarga i per no fer-me redundant dir que el moviment independentista
–potser cal dir republicà- català té tanta
vitalitat i el compon persones tan formades, que té una increïble capacitat de renovació constant.
Els partits sobiranistes/republicans de
Catalunya són com les cebes: en treuen
una capa i en surt una altra a sota que té
les mateixes característiques i, en ser més
nova, dona millor resultat que l’anterior.
Aquesta imatge no és pas nova. Quan jo
era jove als que érem catalanistes ens deien: ets de la ceba. Aleshores no ho sabia,
però fos qui fos que ho va inventar, la va
clavar. A més el gust de la ceba és molt fort
i molt persistent.
Els catalans en som molt de la ceba i, per
sort, cada vegada hi ha més gent a conrear el camp. I de Madrid ens envien molt
adob i des d’Europa els rondinen.... molt
de tant en tant
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La tribuna

FRANCESC RICART

N

o me n’amago: vivim un moment
d’incertesa i fins i tot de decepció política. El carrer mostra
nervis. El carrer, ja m’enteneu:
els partits, les entitats, els fidels que acudeixen a manifestacions i concentracions. I els
mitjans, diaris, ràdios, televisions..., i la xarxa que bull. I el cas és que la incertesa rau en
bona part en dues certeses. La primera, que
estem davant d’una causa general contra els
catalans i la segona certesa, l’escampada de
desavinences i malfiances entre els independentistes.
La causa general contra Catalunya és un fet
real que patim, com consta en la Declaració
política aprovada al Parlament el dia 2 de
març en el punt 4bis. (el Parlament) «Denuncia la repressió generalitzada de l’Estat
espanyol sobre el moviment republicà català,
mitjançant la causa general contra Catalunya
que els poders de l’Estat han posat en marxa.». Causa general, poca broma: Franco va
sotmetre els vençuts, a Catalunya i tot Espanya, en una causa general amb què per definició tothom era susceptible de ser culpable
i ja és coneguda la dimensió de les tragèdies
personals i nacionals sofertes per més d’una
generació. Doncs ara som aquí, l’actuació
desaforada i sense fre de la màquina de l’Estat contra Catalunya ha esdevingut la pròpia
d’una causa general. I si no pareu-vos a pensar: els Jordis, els presos polítics, les inculpacions de tanta gent, els centenars de persones
investigades, amb els nostres 51 ciutadans
de l’Anoia que van haver de comparèixer al
Jutjat la setmana passada..., o el requeriment
d’Hisenda a més de seixanta persones sospitoses d’haver actuat de manera il·lícita a favor de l’Administració; de manera que hau-

Certeses i incerteses. Causa
general i malfiances
ran de demostrar que «no són culpables»... I
en diuen estat de dret!
L’altra circumstància que augmenta la incertesa del moment que vivim és, dèiem, la
malfiança entre els partits independentistes a
l’hora d’encarar el moment polític. L’evidència de les diferències que hi ha entre els «nostres» partits, sobretot entre Junts x Catalunya
i ERC, ens pot arribar a passar factura justament quan més necessitats estem d’una acció
unitària davant els embats de l’adversari real
que no és cap altre que l’Estat.
I, en arribar aquí, encara no ha sortit la investidura. A hores d’ara estem en un punt
mort, parlamentàriament parlant, davant el
problema encara avui irresoluble de convocar el ple del Parlament per investir de president un candidat. Com sabeu el problema
rau en la presentació d’un candidat que està
en una situació irregular segons els senyors
de Madrid: el president Carles Puigdemont i
Jordi Sànchez, els primers de la candidatura
de Junts per Catalunya. Una situació difícil
d’entendre i acceptar des del punt de vista del
joc democràtic estricte: els independentistes
tenen majoria parlamentària i han de poder
presentar el seu candidat a president entre
els elegits, d’acord amb les llistes electorals
no impugnades ni anul·lades al seu moment.
Doncs, no, des del govern de Madrid i el
poder judicial espanyol ens recorden que la
configuració del Parlament és el resultat de
les eleccions convocades sota «el règim del
155» i que seran ells -Rajoy i Llarena – els qui
decidiran el presidenciable. Un autèntic cas
de toxicitat i frau polítics que ens ha portat
on som.
Tanmateix, nosaltres sabem que cal arribar
a la investidura d’un president per engegar

un govern que hauria d’acabar amb el 155.
Aquest govern, a més, haurà(-ia) d’implementar la República proclamada (i feta hivernar). Vet ací el nus tan difícil de desfer. En
el mentrestant, Puigdemont presideix a Brussel·les el Consell de la República que suposarà la continuïtat del govern legítim estroncat
a cop de 155 i, alhora, persistirà a defensar
la proclamació del 27 d’octubre. Finalment,
com es cridava a Barcelona diumenge a la
manifestació convocada per l’ANC, es tracta de demostrar la voluntat de no fer marxa
enrere i d’exigir que els nostres representants
governin en clau de República, que la implementin, aquest és el verb amb què hem de
conjugar la «nostra república». Que se la juguin!, com ens la vam jugar nosaltres l’1-O,
interpel·laven els polítics diumenge una colla
de ciutadans anònims en acabar la manifestació que va transcórrer pel Passeig de Colom. Aquesta, doncs, és la qüestió: cal desllorigar la situació amb una solució o solucions
que assegurin la conformació d’un Govern
que governi i foragiti l’article 155, que continuï treballant per alliberar els presos polítics i l’acció del qual no comporti renúncies.
No cal dir -o sí que cal- que els partits han
d’arribar a acords substancials i continuar la
pressió popular i de les entitats com a garants
de l’avenç cap a la República real.
Una vegada més, i ara em deixo anar: tinguem paciència i, com en tantes altres ocasions, tot i les diferències entre els partits
que tant ens mortifiquen aquestes setmanes,
fem el cor fort, mantinguem la mirada i la
voluntat fixes en el gran objectiu i, de la decepció actual, en sortim enfortits i sapiguem
convertir la decepció «en estímul», com deia
Vicent Partal. Amén!

#L’enquesta de la setmana
Esteu d’acord en què cremar fotos dels
reis és llibertat d’expressió?

Sí 97%

No 3%

Cada setmana tenim una enquesta
al Twitter PARTICIPA-HI!
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Més de 40 anys desenvolupant i
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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JOSEP ORIOL JORBA I COSTA

La missió de les administracions

L

a missió de les administracions públiques és
fonamentalment la de
garantir i assegurar el bé
comú. Els objectius, els projectes,
poden ser, i són, múltiples i indeterminats, depenent del rang i
de la naturalesa del poder públic
a que ens puguem referir; però, sense cap mena
de dubte, la raó per la qual existeix l’autoritat, i
per extensió el poder públic, és per a fer possible que les persones tinguin la
plena certesa de que viuen sota
l’empara del dret. El govern ha
de ser el garant dels drets fonamentals i del benestar social en
la seva multiplicitat de beneficis.
Una administració o forma de
govern que no vetlli i per a tant
que no garanteixi el bé comú
en totes les seves vessants és un
govern tirà.
Costa d’entendre com ben entrats al segle XXI un incommensurable ingent de persones
de les societats denominades
avançades o del primer món
pateixen el dèficit del benestar
i del dret. A aquest contingent
humà se’l anomena el quart
món.
Permeteu-me que dit això i
abans de continuar amb el fil
conductor expressat fins ara, manifesti la meva indignació i el meu total desacord als artífex de tals
denominacions: primer món, tercer món o quart
món. Tals etiquetes corresponen a concepcions
errades, a vegades racistes i sempre inhumanes;
es tracte de divisions desfavorables, vexatòries i
diacròniques si ho analitzéssim, sense prejudicis,
des de la perspectiva històrica i sense fer mal ús
del gir lingüístic. Al respecte em pregunto: per
què els països occidentals o de economies avançades reben l’atribut principal? Perquè s’ho han
guanyat “a pols” o potser perquè han practicat

l’espoli i el latrocinium sistemàtic vers altres societat de latituds meridionals?.
Bé, tornant a l’idea inicial em refermo en dir i
exclamar que malauradament els governs i les
estructures de poder a nivell d’institucions internacionals, sobretot les que fan política que subscriu concepcions socioeconòmiques ultraliberals,
deixen al marge i donen l’esquena a molta gent, a
moltíssims grups poblacionals i no parlo dels països dels Sud (on la qüestió és d’una injustícia fla-

grant alarmant i dramàtica). La falta de compromís amb els més febles i desvalguts de la societat
actual ha arribat a un paroxisme tant atroç que es
fa complicat poder entreveure un escenari esperançador a no ser que es produeixi un aixecament
social massiu que faci trontollar als poderosos i
als polítics que segueixen la seva comba.
A tots ens venen a la ment, sense necessitat de fer
cap esforç de memòria, lleis promulgades que per
la seva injustícia s’haurien de desobeir, sentències
judicials incoherents, accions polítiques abusives,
carregues policials inversemblants, comporta-

Una administració o forma de
govern que no vetlli i per a tant que
no garanteixi el bé comú en totes les
seves vessants és un govern tirà.
ments immorals de l’autoritat establerta, tractes
vexatoris amb abús de poder, anuència de la desídia de determinats càrrecs públics, manca de sensibilitat davant el clam dels
febles, polítiques discriminatòries, decisions incongruents
i sense cap lògica en l’aplicació
de normatives urbanístiques,
retallades en lo fonamental
com és la sanitat i l’educació,
privatitzacions irresponsables
com la gestió funerària o dels
subministraments bàsics.
Tanmateix lo que més em deixa perplexa és la passivitat de
la gran massa social. Hi ha
alguna lògica per entendre
aquest comportament? Segons ho expliquen alguns filòsofs tal dimensió impassible
forma part de la vida postmoderna; els teòlegs, per la seva
banda, diuen que l’explicació
rau en que vivim ja la fase
final dels temps de la fi del
món; els psicòlegs, pedagogs i
sociòlegs argumenten que la societat s’ha individualitzat de manera irracional seguint els patrons
del homo economicus (la qual cosa, dit sigui, li va
més que bé a les instàncies de poder) de tal manera que l’empatia i la compassió s’està esborrant de
la consciència col·lectiva.
Ens cal de manera imperiosa sortir d’aquesta hibernació col·lectícia i social per fer front a les estratègies subtils dels governs titelles dels poders
econòmics que no fan altre cosa que difondre la
postveritat tergiversant les realitats autèntiques
al aixopluc de la postmodernitat.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

MARC SÁNCHEZ I ANNA NOGUERA
La triatleta i el saltador van ser proclamats millors esportistes de
l’any a Igualada en la gala dels Premis Neptú celebrada el passat
diumenge. Enhorabona!.

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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Si arriba el foc, estàs preparat?

La Diputació de Barcelona reforça les mesures d’autoprotecció en urbanitzacions contra incendis forestals. La Llei d’incendis
forestals obliga a disposar de franges perimetrals netes de vegetació al voltant dels nuclis de població situats a prop del bosc.
Sota el lema “Si arriba el foc, estàs preparat?”, aquest hivern ha
començat la campanya per fomentar les mesures d’autoprotecció contra
els incendis forestals a les urbanitzacions i habitatges aïllats. Impulsada
per la Diputació de Barcelona i la Generalitat, també hi col·laborem els
ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de Barcelona, així
com les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i els Agents Rurals.
Les accions parteixen de la necessitat d’una gestió forestal clara i continuada, que integri totes les mesures de prevenció necessàries per evitar
danys a les persones i als nuclis de població en cas d’incendi. Tot plegat,
tenint en compte la singularitat del territori, on la superfície forestal ocupa més d’un 60% del total.

dors, tècnics municipals i responsables de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). També es realitzarà una difusió massiva via
EACAT a tots els ajuntaments de la demarcació de Barcelona del
material informatiu que s’ha elaborat per la campanya. Per la seva
part, les ADF contribuiran a difondre el material de la campanya
formada per vídeos, cartells i flyers, a les xarxes socials i als seus
territoris.

Partint d’aquesta realitat, i de la consciència que els focs s’apaguen sobretot a l’hivern, la campanya té com a principal objectiu crear consciència
del risc, la necessitat i la importància de disposar de franges d’autoprotecció en tots els nuclis de població, urbanitzacions i cases aïllades situades
al costa del bosc.
A més, la Llei d’incendis forestals estableix que en les urbanitzacions i nuclis de població s’han d’implantar mesures de prevenció d’incendis amb
condicions tècniques específiques, com són la creació d’una franja perimetral al voltant dels nuclis i un tractament de la vegetació a les parcel·les
interiors d’aquests nuclis de població, per tal d’evitar tant danys personals
en cas d’incendi.
Ajuts als ajuntaments per a l’obertura de franges de protecció
La Diputació de Barcelona destina tant recursos econòmics com tècnics
per a que els ajuntaments puguin obrir les franges perimetrals de protecció i, també, per als treballs forestals a les parcel·les no edificades i a
les zones verdes. Des del punt de vista econòmic, la Diputació dona ajuts
als ajuntaments per a les obertures de franges perimetrals, i en quant a
recursos tècnics, elabora projectes de reducció de la densitat de l’arbrat
i estassada del sotabosc tant en la franja perimetral com en les parcel·les
públiques. En el període 2016-2018, la Diputació de Barcelona ha destinat
a aquest programa un total de 3.050.000 d’euros.

Creació d’una franja de protecció en una urbanització de Cervelló.// Crèdit: Diputació de Barcelona

Ordenances reguladores pel manteniment de les franges
de protecció

Una altra de les eines que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments és el model d’ordenances reguladores d’establiment i prestació del servei públic de manteniment de les franges de
protecció i parcel·les de les urbanitzacions i nuclis de població per a
la prevenció d’incendis.

Amb l’aprovació d’aquestes ordenances, els ajuntaments disposaran
d’uns instruments que els permetran procedir al cobrament del preu
públic, als propietaris de la urbanització i nuclis de població, sufiLes accions que es realitzen es centren en l’obertura de franges de pro- cient per cobrir com a mínim el cost de manteniment a prestar per
tecció al voltant de les urbanitzacions i en el tractament de vegetació de part de l’ajuntament.
les parcel·les interiors de les urbanitzacions de titularitat pública. Els treballs es basen en la reducció de la massa i vegetació forestal creant franges
perimetrals en els vials i en la neteja vegetal de les parcel·les interiors. El
conjunt d’aquestes accions suposen una millora en la seguretat de persones i béns davant d’incendis forestals i una millora de les condicions de
seguretat que tindran els equips d’extinció en cas d’incendi.

L’import mitjà que s’ha calculat haurà de pagar cada propietari d’una
parcel·la en una urbanització per al manteniment de la vegetació al
voltant de la urbanització i de les parcel·les interiors existents, està
estimat entre 25 i 50 euros l’any, dependent de l’extensió de cada
finca. D’aquesta manera, tant l’ajuntament com els propietari de les
urbanitzacions, s’asseguren poder mantenir en condicions optimes
Accions de conscienciació a la població
les seves parcel·les, de cara a evitar danys importants en els seus haLa campanya, en la que també hi participen els Agents Rurals i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), comporta la realització d’accions bitatges en cas d’incendi forestal.
adreçades a propietaris d’edificacions, ajuntaments, instal·lacions, parcel·les i veïns d’urbanitzacions, amb l’objectiu que tots preguin consciència
del risc que suposa tenir edificacions o nuclis de població situats en zones
properes al bosc en cas d’un incendi forestal. En aquest sentit, en els municipis que ho sol·licitin es duran a terme xerrades a càrrec de personal
tècnic de la Diputació de Barcelona i Agents Rurals, amb la finalitat de
transmetre la idea que els ciutadans són els primers responsables de la
seva seguretat i, per tant, han de ser conscients del risc de viure en zones
forestals i de les mesures d’autoprotecció que tenen a l’abast per fer front
als incendis forestals.

A més de les xerrades, també es preveuen trobades als consells comarcals de la demarcació de Barcelona adreçades a alcaldes, regi-

Crèdit: Diputació de Barcelona
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JOSEP M. CARRERAS

MIQUEL SAUMELL

Persistirem

Filibusterisme judicial

D

es del meu punt de
vista, és una vergonya. No tinc tots els
elements de judici,
però l’espectacle que estan donant els partits sobiranistes amb
les seves lluites internes és molt
més que llastimós, indignant. Sembla una burla
envers tots aquells que sense pensar en interessos
polítics, sinó només en el futur de Catalunya, no
han dubtat a dedicar temps i diners i a sortir al
carrer per manifestar la seva voluntat de futur
com a poble.
Hem guanyat dues eleccions i totes dues en circumstàncies ben difícils: l’1 d’octubre fent front a
la brutalitat de les càrregues policials. I el 21 de
desembre, malgrat els impediments i les traves del
govern central. El resultat ha estat ben clar totes
dues vegades, amb poca diferència: l’independentisme tots dos cops va aconseguir majoria absoluta.
Ara, però, portem tres mesos sense que els partits
guanyadors es posin d’acord sobre la investidura
del president de la Generalitat. Allò que no havien aconseguit les clavegueres del govern espanyol
amb totes les seves mentides i manipulacions, els
ho estem posant en safata. En deu anys no havien
pogut trencar la unitat del sobiranisme i aquesta
era la nostra força. Havíem d’enfrontar-nos a un
estat prepotent que no ha dubtat en tergiversar la
realitat per presentar una imatge de Catalunya totalment falsa. Ens havia anat prou bé i ens n’havíem sortit. Teníem la independència a tocar de les
mans i molts la vèiem ja com una realitat. Perquè
era la voluntat del poble, expressada reiteradament. No comptaven esforços, ni desplaçaments,
ni viatges ni reunions... Ningú havia de fer prevaler els seus criteris personals o de partit. Teníem
clar que era el futur del país el que estava en joc i
per tant, tots érem necessaris.
Ara, en canvi, en pocs dies allò que havia costat tant de construir ho estem aterrant nosaltres
mateixos. És cert que ningú no s’esperava que la
reacció de l’estat fos tan violenta i arribés a uns
extrems que –sobre tot als que ja tenim una edat- ens retornen als anys del franquisme. Però una
proclamació de la independència no s’explica si
després se sotmet als dictats del qui ens acabàvem
de separar. Això volia dir, d’altra banda, atenir-se
a les conseqüències. El poble estava disposat (i ho
està encara) a, si cal, fer un passadís de dos milions de persones per acompanyar el president de
la Generalitat al Parlament perquè sigui investit.
Allò que ningú s’esperava era que els mateixos
representants elegits pel poble s’enfrontessin en
una lluita absurda que només aconsegueix desacreditar la causa que tots defensem. Deu ser per
això que a la manifestació de diumenge molts es
lamentaven indignats: “És per això que ens hem
trencat la cara?”.
Però sàpiguen una cosa tots els partits polítics.
Tant si es posen d’acord com si no, a nosaltres ens
trobaran sempre disposats. Un moviment com
aquest no desapareix en quatre dies. Hi tornarem.
Nosaltres no tenim ambicions de poder, només
un somni: el d’una Catalunya pròspera, lliure i sobirana, ja mai més sotmesa. I en aquesta lluita ens
hi trobaran sempre, malgrat les mesquineses de la
naturalesa humana. Ni un pas enrere. Resistirem
i persistirem!.

@MiquelSaumell

M

entre la política ens
la facin els jutges,
ningú podrà negar
la gran anomalia
democràtica a la qual els poders
estatals tenen sotmesos els catalans, siguin independentistes o
no ho siguin. Des que la política catalana ha passat a estar dirigida sota mà pels jutges, el poder,
la influència i el protagonisme d’aquests personatges en la nostra societat ha augmentat d’una
manera tan escandalosa que no té parangó en les
democràcies del nostre entorn. Les contínues in-

Ara el Parlament de Catalunya pot fer dues coses.
Oblidar-se de la seva dignitat i deixar que sigui
el jutge qui triï directament la persona que ha de
presidir el país, o plantar-se, encara que això representi que es convoquin noves eleccions. Contràriament al que dia sí i dia també ens repeteixen
des de Madrid, cal recalcar que la responsabilitat
de convocar eleccions quan no toquen no l’hem
de buscar a Catalunya sinó a Madrid. Madrid es
va atribuir la potestat de dissoldre el Parlament,
substituir el govern català per uns funcionaris
estatals i convocar eleccions el 21 de desembre.
Unes eleccions que no tocaven i que van ser con-

terferències judicials en la vida política i la manca
de facto d’una efectiva separació de poders ens
aboquen cada dia a situacions creixentment esperpèntiques. Ara els jutges s’han atribuït la facultat de decidir i, de fet, decideixen, si es pot fer
un ple d’investidura al Parlament o no es pot fer, i
si un determinat diputat, innocent a tots els efectes, pot optar o no a presidir Catalunya. D’aquestes greus irregularitats els polítics defensors del
155 en diuen independència judicial. Altres,
però, ho veiem com una gran estafa democràtica
que, tard o d’hora, és d’esperar que també tindrà
conseqüències negatives per als polítics i jutges
responsables d’un desgavell democràtic que no
sembla tenir aturador.

vocades per qui no tenia atribucions per fer-ho,
pensant que els unionistes les guanyarien. L’únic
motiu d’aquella anòmala convocatòria electoral
és que els resultats electorals de l’any 2015 no van
agradar gens a Madrid. En definitiva, el problema
no són els candidats sinó que a Madrid no agrada
com voten els catalans. Tant el 2015 com el 2017
l’opció independentista va guanyar les eleccions,
i es va configurar un Parlament amb majoria absoluta independentista. Si ara es tornessin a convocar eleccions, no m’estranyaria gens que els independentistes les tornessin a guanyar i que el PP,
primer responsable d’aquest desgavell, esdevingués un partit extraparlamentari a Catalunya.

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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La força
transformadora
de l’aigua

Embassament de la Baells

Òptim

Prealerta

Alerta

Cuidem l’aigua, et cuidem a tu
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6.000 gràcies
A tots els anunciants que heu
fet possible La Veu solidària
d’aquest any
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Aigua és Vida reclama a l’Ajuntament la venda
dels seus actius a Aigua de Rigat SA
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

C

ontinua la polèmica amb l’aigua. Si la
setmana passada els
grups d’esquerres a Igualada
reclamaven un pas endavant
del govern de la ciutat cap a
la municipalització del servei,
després de comprovar com
l’auditoria que es va fer a l’empresa Aigua de Rigat SA oferia
unes xifres de costos molt més
baixes que el que s’havia previst inicialment, aquesta setmana el grup Aigua és Vida
s’ha mostrat convençut que
l’alcalde Castells el que vol és
privatitzar el servei.
L’entitat reclama a l’Ajuntament
d’Igualada la venda dels actius
de Rigat, preparar la regularització, contractar un assessor i
que els tres regidors del govern
deixin de cobrar els sobresous
com a membres del consell
d’administració de l’empresa.

Segons les xifres de l’auditoria,
els actius municipals a l’empresa pujarien uns 1,5 milions
d’euros. Per a l’entitat, quan el
regidor Jordi Pont va valorar la
municipalització en 30 milions
“va demostrar estar poc preparat per exercir el càrrec -per la
manca de coneixement del cost
de la municipalització- o bé directament mentia -inflant el
valor de l’empresa-”, i recorden
que cobra 18.000€ anuals com
a membre del consell d’administració d’Aigua de Rigat.
El complicat assumpte de l’aigua a Igualada, fonamentat en
el fet que Aigua de Rigat mai
va signar un contracte de servei amb l’Ajuntament, ha iniciat, però, el procés de resoldre’s.
En això coincideix Aigua és
Vida amb el govern municipal. La regularització és un pas
obligat, que ja s’ha començat,
però altra cosa serà què passarà després, quan s’haurà de

prendre la decisió de si el servei continua essent de gestió
privada, com ara, o bé únicament pública, com han fet ja
d’altres ciutats.
Aigua és Vida aposta per la
municipalització -com gairebé
tota l’oposició, a excepció del
PP- però l’entitat creu “que el
govern convergent de Castells
està preparant la privatització de la gestió de l’aigua per
aquest mateix mandat”.
L’entitat ha demanat aquesta
setmana que l’Ajuntament “faci
valorar el total de les seves ac-

cions a la companyia Aigua
de Rigat i intenti vendre-les,
que els serveis jurídics treballin per preparar la regularització del servei, que els tres
regidors de l’Ajuntament que
cobren 36.000€ anuals deixin
de cobrar-los, i contracti Joan
Gaya, enginyer especialista en
el servei d’abastament municipal d’aigua i amb experiència en nombrosos casos com
el d’Igualada. També demana
que es vetlli per la tranquil·litat
del personal en cas de municipalització.

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia
es vol obrir a d’altres entitats de la comarca
REDACCIÓ / LA VEU

L

a vuitena Assemblea del
Consell de la Gent Gran
de l’Anoia, reunida a
Igualada el 22 de febrer, va ratificar els membres de la Junta
Permanent, va aprovar la memòria del 2017 i va presentar la
proposta de treball per al 2018.
Entre les millores i canvis que
vol introduir el Consell destaca la voluntat de treballar conjuntament amb altres entitats
relacionades amb la gent gran
de la comarca, com centres de
salut o associacions culturals
amb participació de persones

grans, amb l’objectiu d’ampliar
el ventall i obtenir informació
més àmplia dels problemes que
els afecten.
També aposten per fer un seguiment de temes que s’han
iniciat; estructurar les reunions
perquè siguin més operatives;
reservar un espai per parlar de
temes oberts; crear comissions
concretes amb treball específic;
i obtenir informació d’utilitat
que es pugui traspassar als municipis i/o membres de les associacions que el formen.
Pel que fa a noves accions,
entre d’altres, el Consell de la
Gent Gran vol esbrinar el mo-

tiu de la baixa participació de
les entitats; establir canals de
comunicació estables amb els
mitjans de l’Anoia; compartir
la informació de les activitats
organitzades per les entitats;
incrementar la participació a la

Fontanellas i Martí SA
adquireix Vidal Bosch
Fontanellas i Martí ha adquirit la totalitat de l’empresa Vidal Bosch “amb l’objectiu de
complementar el seu catàleg
d’oferta de pells i millorar la
presència en els mercats en
què les dues marques operen”,
afirma en un comunicat. Amb
aquesta adquisició el Grup
Fontanellas “veu reforçada i
ampliada la seva posició en el
mercat de la pell en aprofitar
tots els avantatges d’incloure
tant Fontanellas i Martí com
la marca Vidal Bosch en el
seu portfoli”. Des Fontanellas
i Martí afirmen que aquesta
operació té una “lògica estratègica, ja que unirà carteres
de productes de pell de gran
qualitat i aportarà tota l’experiència de Grup Fontanellas
generant un grup empresarial
amb excel·lents perspectives
de creixement”.
L’adquisició de Vidal Bosch
crearà una sinergia entre totes
les marques del Grup Fontanelles, on s’aportarà experiència i coneixements de cadascuna de les seves marques per
seguir la marxa de l’exigent
món de la moda.

Convoquen per avui
una manifestació de
pensionistes a Igualada

vida pública; crear un espai de
trobada entre els representants
polítics i les persones grans;
reclamar més atenció a la gent
gran en relació a les entitats financeres; i realitzar un mapa
de serveis comarcals.

La oficina de la Seguretat Social a Igualada -a l’edifici del
CAP Anoia al passeig Verdaguer- acollirà avui divendres
una manifestació en protesta
per la situació de les pensions.
Serà a les 11 del matí, convocada pels sindicats CC.OO.,
UGT i la Plataforma de la
Gent Gran de Catalunya. Les
concentracions
reclamen
l’augment de les pensions més
enllà del 0,25% que ha establert el govern espanyol.

Tenir també el gas amb Endesa és una bona idea
Si ja ets client de llum, contracta
també el gas i emporta’t fins a

50€

Contracta abans del 14 d’abril a:

de descompte a la
teva factura de gas*

PARERA IGUALADA
C. Sant Jordi, 15
08700 Igualada

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

PRENSA 250x90,25 perera igualada.indd 1

22/2/18 11:36
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Les cinc escoles públiques d’Igualada es reivindiquen
amb un vídeo i un cicle de xerrades
REDACCIÓ / LA VEU

L

es cinc associacions de
mares i pares d’alumnes (AMPAs) de les
cinc escoles públiques d’Igualada -Dolors Martí, Emili Vallès, Gabriel Castellà, García
Fossas i Ramon Castelltortcontinuen posant en marxa tot un seguit d’iniciatives
destinades a reivindicar el
conjunt dels cinc centres i els
valors de treball en equip, innovació i igualtat d’oportunitats que encarnen.
Aquest dissabte 17 de març
organitzen a les 12 del migdia
a l’Espai Cívic Centre la xerrada: “Descobreix l’escola pública: com funciona, què fan,
com ho fan, projectes i objectius”, destinada especialment
a les famílies que han de realitzar enguany la preinscripció a P-3, per bé que oberta
també al conjunt de la ciutat.
La ponència anirà a càrrec
d’Antoni Navío, professor del
Departament de Pedagogia
Aplicada de la UAB i membre
de junta de la Catalunya Central de la federació d’AMPAs
de Catalunya, la FAPAC. En
acabar, les famílies podran
conversar distesament amb
representants de les cinc associacions, per així poder resoldre tots els dubtes que els
hagin quedat un cop s’han

Una de les imatges del vídeo.

Demà dissabte presenten la iniciativa amb
una xerrada a l’Espai
Cívic Centre sobre com
és l’escola pública
a la ciutat
celebrat les jornades de portes
obertes.
En el marc d’aquest acte, les
cinc associacions també donaran a conèixer un audiovisual que han concebut per
reivindicar l’escola pública,
elaborat per Aixina Produccions, amb banda sonora dels

igualadins JoKB i que compta
amb el suport de l’Ajuntament
d’Igualada. Durant aquesta
setmana, les AMPAs ja n’han
ofert un tast a les xarxes socials, en què hi apareixen diverses mares i pares dels centres
-Eulàlia Closa, Hana El Ghorri, Nicas Lymo, Pep Massana,
Joan Pou, Bernat Roca, Ricard
Tomàs, Alba Vergés i Xènia
Vives-, que comparteixen els
seus motius per haver confiat
en les escoles de la ciutat.
Cicle de conferències “Aprenent a educar”
Més enllà de l’acte d’aquest

dissabte, les AMPAs també
s’han coordinat per oferir un
cicle conjunt de xerrades a cadascun dels centres, la primera de les quals ja va tenir lloc
aquest dimarts al Ramon Castelltort amb una gran resposta per part de les famílies. La
pedagoga i mestra Eva Bach
hi va dissertar sobre com
“Educar el tresor de les emocions”, davant d’un centenar
d’assistents que van prendre
bona nota de totes les seves
reflexions.
En aquest cicle de xerrades,
apadrinades per l’Ajuntament d’Igualada en el marc

del programa “Aprenent a
educar”, també es tractaran
temes com: “Autoestima familiar: com fomentar la dels
fills... i la pròpia?” (11 d’abril,
Gabriel Castellà), “Psicologia
de la felicitat, mites i realitat”
(26 d’abril, García Fossas),
“El conflicte a l’escola: una
oportunitat per créixer” (9 de
maig, Emili Vallès) i “La importància d’establir límits en
l’educació dels nostres fills”
(29 de maig, Dolors Martí).
En totes les xerrades, inclosa
la de dissabte, hi haurà servei
de monitoratge per als més
petits.

Igualada serà el referent a tot Catalunya del Dia Mundial
de l’Activitat Física amb moltes activitats al Parc Central
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada serà l’epicentre de
la celebració el 6 d’abril
del Dia Mundial de l’Activitat Física, amb activitats
pensades per a persones de
totes les edats, que tindran en
el Parc Central com a centre
neuràlgic.
El secretari general de l’Esport,
Gerard Figueras; el secretari de
Salut Pública, Dr. Joan Guix, i
l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, van presentar dimecres
les novetats i els actes previstos.
Amb el lema ““+actius cada
dia”, l’objectiu de la jornada és
promoure l’activitat física com
a element fonamental de salut i
benestar, així com remarcar els
efectes beneficiosos d’aquesta
pràctica sobre l’esfera emocional, tot acumulant 30 minuts
d’activitat física cada dia en

L’alcalde Marc Castells, dimecres, al Parc Central presentant aquesta iniciativa.

adults i gent gran, i 60 minuts
en infants i adolescents. Joan
Guix va lamentar que aproximadament un 50% de les persones d’entre 18 i 70 anys tenen

excés de pes, així com un terç
dels infants i adolescents, una
“tendència preocupant”.
Com va explicar Gerard Figueras, el lema d’enguany va acom-

panyat d’una imatge que il·lustra “la distància que hi ha entre
estar asseguts al sofà enganxats
al mòbil i estar actius”. “Aquest
recorregut entre el sedentaris-

me i tenir una actitud activa és
molt curt”, ha afegit el secretari
general de l’Esport, un objectiu pel qual la Generalitat té
en marxa diversos programes
de foment de l’activitat física a
totes les edats.
Per la seva banda, Marc Castells va emmarcar el suport
d’Igualada a la celebració del
Dia Mundial de l’Activitat Física en l’objectiu de “ser una de
les ciutats mitjanes de Catalunya on es visqui més bé”, fita
que es pot aconseguir apostant per diversos àmbits com
l’esport, que “hem de cuidar
perquè és una eina de cohesió,
de desenvolupament personal i
de promoció de valors que ens
ajuda a ser feliços”.
La presentació va comptar amb
el suport del triatleta igualadí
Albert Moreno i de l’atleta veterà Lluís Marimon. Més informació en properes edicions.
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Instint.net estrena noves oficines al c/Òdena d’Igualada

L

a nova oficina, a 170 metres
de l’antiga, respon a la
necessitat d’ampliar l’espai
de les instal·lacions per ajustarse a la plantilla creixent, alhora
que per a millorar la qualitat de
treball de l’equip. Malgrat el canvi
d’ubicació, Instint.net segueix al
centre d’Igualada, en una situació
estratègica per a continuar oferint
facilitats als clients, com ara la
proximitat amb l’aparcament entre
d’altres serveis.
A més, coincidint amb aquest canvi
també s’ha fet una renovació de la
imatge de l’empresa que, havent fet
un treball intern de branding, ha
volgut incorporar traços més nets,
moderns i equilibrats a la seva
imatge corporativa.

La primera agència
d’estratègia digital
d’Igualada
L’empresa, nascuda l’any 2011 en
plena crisi, en els seu orígens es va
dedicar al disseny de pàgines web
i imatge corporativa. Amb el pas
del temps, Instint va incorporar
nous serveis per oferir solucions
als problemes quotidians davant
les necessitats dels seus clients,
com els dominis, l’allotjament
web o el correu electrònic, que
els clients tenien amb varis
proveïdors.
L’auge del comerç electrònic i
les xarxes socials va fer tornar a

repensar els serveis de l’empresa i
seguir creixent professionalment
amb persones expertes en
comunicació, màrqueting digital
i generació de continguts. Amb
la participació de l’empresa al
programa “Start-up Catalonia”
d’ACCIO (Agència per la
Competitivitat de l’Empresa de la
Generalitat de Catalunya), es van
reorientar un seguit de serveis
i el més important, es va donar
nom a l’activitat que estava fent
l’empresa: estratègia digital.
Per acabar de tancar el cercle i
completar els serveis necessaris
per
una
bona
estratègia
digital, l’empresa ofereix els
serveis de posicionament SEO
(posicionament orgànic) i SEM

(Google Adwords i similars),
així com de comunicació amb
accions com l’email marketing,
servei de gabinet de premsa i de
comunicació on i offline (per
afavorir les vendes no podem
centrar-nos en un sol canal de
vendes -omnichannel-).
Tal i com diuen els seus
responsables, Instint pretén
ser una finestreta digital única
per facilitar al client la seva
permanència al món digital.

Necessites treballar
l’estratègia digital
de la teva marca?
Segueix el teu instint
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Igualada reunirà el 7 d’abril més de 70 activitats en la
3a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
REDACCIÓ / LA VEU

E

l 7 d’abril reunirà a
Igualada més de 70
activitats que permetran descobrir com utilitzar
unes plantes que tenim a tocar però que desconeixem
per complert.
Amb les inscripcions obertes des de ja fa uns dies, la
3a Jornada Gastronòmica de
les Plantes Oblidades presenta ara el programa d’actes. És
un esdeveniment únic, tant a
nivell català com estatal, en el
qual les plantes anomenades
popularment “males herbes”
i també les varietats tradicionals en desús són les protago-

nistes d’una activitat d’aquestes característiques. L’activitat
es durà a terme el proper 7
d’abril durant tot el dia, a l’Espai Cívic Centre, al Casal del
Passeig d’Igualada, i als carrers i places del voltant.
La jornada està organitzada
pel Col·lectiu Eixarcolant,
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, el Consell
Comarcal de l’Anoia i la Generalitat de Catalunya, entre
d’altres. Ofereix als visitants
l’oportunitat de descobrir de
forma vivencial els usos d’un
gran nombre de espècies i varietats que si bé són desconegudes per la majoria, poden
tenir un gran nombre d’aplica-

Presentació, aquesta setmana, de la Jornada Gastronòmica.

cions en el dia a dia, per exemple en l’àmbit culinari. Alhora,

la Jornada donarà veu als usos
tradicionals de la vegetació i
posarà de manifest que en ells
s’hi troben les bases per avançar vers una agricultura més
sostenible, una alimentació
de qualitat, i un entorn rural
dinàmic que contribueixi a la
preservació dels valors naturals i culturals.
El programa d’activitats consta de quatre tipus de tasts amb
dues sessions de tast per cadascun, d’un cicle de vuit xerrades tècniques i divulgatives,
de disset tallers, d’una vintena
de presentacions de projectes,
d’una fira de productes silvestres i varietats tradicionals
oblidades amb 50 expositors
que oferiran també degustacions dels seus productes,
d’una sortida etnobotànica,
d’un espai on persones de
diferents cultures ens transmetran en directe els seus
coneixements etnobotànics,
de presentacions de llibres i
passis de documentals, d’un
dinar silvestre, d’exposicions
diverses, de cinc activitats
pensades específicament pels
més menuts, i de la 9ª Fira de
la Biodiversitat Cultivada de
la Xarxa Catalana de Graners
(la qual es desenvoluparà en
el si de la Jornada). Es tracta
d’un programa concebut per
tal que visitats de tots els perfils puguin torbar en la Jornada activitats que els permetin
gaudir d’un dissabte diferent
amb els amics, la família o en
parella.
Moltes de les activitats són
de participació lliure, si bé
algunes requereixen inscripció prèvia. Per realitzar les
inscripcions i accedir al programa detallat d’activitats
consulteu el portal www.eixarcolant.cat. També hi ha un
perfil obert a les xarxes socials amb el nom d’Eixarcolant.

Ahir, vaga del personal
de Funosa per la
manca de contractació
La plantilla de Funosa es va
concentrar ahir dijous davant
la porta principal de l’empresa
arran de la convocatòria de
vaga per exigir a la direcció
“un canvi de rumb en la política de la No contractació que
venim arrossegant des de fa
anys”, exposen des del sindicat
CGT, majoritari al centre de
treball.
El sindicat considera que la
direcció té “una intenció clara
d’escurçar la plantilla a base de
subcontractes i d’externalitzar
la feina a tallers precaris amb
unes condicions francament
pèssimes en la majoria dels
casos”. Al mateix temps, la situació provoca “una manca
d’inversió per l’extracció de la
pols (sílice cristal·lina), i per
la disminució del soroll, la
ineficiència en la il·luminació
en totes les seccions, tot per
reduir costos posant en risc la
salut de la plantilla”.
Direcció i treballadors han
mantingut diverses reunions,
amb la mediació de la Generalitat, sense resultats. La vaga
serà indefinida, a partir d’ara,
tots els dissabtes i diumenges.

Avui divendres, cinquè
Miserere al Sant Crist
d’Igualada
Avui divendres dia 16 de març
, a ¾ de 8 del vespre, i a l’església del Roser tindrà lloc el cinquè dels Misereres o Divendres de Pregària al Sant Crist
d’Igualada. En aquesta ocasió,
la celebració serà presidida
per Mn Xavier Machacón,
rector de la parròquia de Vilanova del Camí, la comunitat
parroquial de la qual és la convidada a participar en aquesta
ocasió, seguint la dinàmica de
tots els Misereres d’enguany.
Aquest serà el darrer dels Misereres o Divendres de Pregària que tindrà lloc a l’església
del Roser, doncs el següent
divendres la celebració es traslladarà al Santuari de la Pietat,
en l’escaiença de la festa de la
patrona d’Igualada.
Divendres passat, i en el marc
del quart dels Misereres, fou el
torn de les parròquies de Santa Margarida de Montbui, que
participen en les celebracions
a les esglésies de Santa Margarida de Montbui, barri de
Sant Maure i església de Santa
Anna del Saió. L’eucaristia fou
presidida per Mn. Josep Pujol,
rector de les esmentades parròquies.
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ERC celebra 87 anys sense corrupció,
amb quatre actes per tota la comarca
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper dilluns, 19 de
març se celebren els
87 anys de la fundació
a nivell nacional de la formació Esquerra Republicana de
Catalunya; en motiu d’aquesta
efemèride, la Federació Comarcal d’Esquerra Republicana a l’Anoia organitza quatre
col·loquis simultanis, a quatre
municipis de la comarca amb
el títol “ERC: 87 anys sense
cap cas de corrupció”.
Així, Igualada acollirà el di-

lluns a les 19:30h, a la Biblioteca Central, una xerrada amb
els diputats d’ERC al Parlament de Catalunya, Rubèn
Wagensberg i Alba Vergés.
Un altre dels municipis que
acollirà l’acte serà Piera, qui
rebrà, el mateix dilluns a les
19:30h a la sala d’actes del
Foment, el secretari de Ciutadania i Immigració, Oriol
Amorós.
Els altres dos municipis que
també se sumaran a la commemoració dels 87 anys de la
fundació d’ERC, són Cape-

llades, qui oferirà una xerrada amb el portaveu d’ERC al
Congrés dels Diputats, Joan
Tardà, i Masquefa, que acollirà un acte amb la diputada a
Madrid, Ester Capella. Ambdós actes tindran lloc dilluns
19 de març, a les 19:30h, a La
Lliga de Capellades i al CTC
de Masquefa, respectivament.
Els actes seran oberts a tot el
públic i des de la Federació
Comarcal s’anima a assistir-hi
i poder participar també, dirigint els seus dubtes i qüestions als ponents.

Dues xerrades sobre la reducció
de residus en el comerç
REDACCIÓ / LA VEU

A

rran de la Setmana
del Comerç, que enguany tindrà lloc del
19 al 25 de març, Igualada
Comerç organitza activitats
relacionades amb la reducció
de residus en els comerços.
Concretament, es faran dues
jornades, obertes a tots els interessats.
Compra a granel
i sostenible
Es tracta de “Jornada de compra a granel i taller d’esferificacions i contra el malba-

ratament alimentari”, que es
realitzarà el dimecres, 21 de
març, entre 17:00 h. i 19:00 h.
L’objectiu d’aquesta jornada
és d’exposar els avantatges de
compra a granel i els efectes
negatius de malbaratament
alimentari. També s’explicarà
què és esferificació i quins tipus d’esferificacions hi ha. Al
final, es realitzarà el taller d’esferificacions d’oli.
El dia següent, el dijous, 22
de març es farà la “Xerrada
de com estalviar 1.000 € fent
compra sostenible i taller de
batuts en fruita madura”, amb
l’horari de 17:00 h. a 19:30 h.

Aquesta xerrada ens ajudarà a
aprendre de com podem estalviar bastants diners realitzant
compra sostenible i els diferents trucs per aconseguir-ho.
A continuació, es realitzarà un
complet taller d’elaboració de
diferents batuts i les seves propietats nutritives.
Les dues activitats són gratuïtes i es desenvoluparan a la seu
d’Igualada Comerç, (c/ Sant
Jordi, 11).
Les places són limitades i es
reservaran per rigorós ordre
d’inscripció al tel. 938051419,
o per e-mail: info@igualadacomerc.cat.

GREMI DE CONSTRUCTORS
I PROMOTORS D’OBRES DE LA COMARCA DE L’ANOIA
Curs: REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS
Adreçat: Als arquitectes superiors i tècnics , enginyers superiors i tècnics, empresaris agremiats
i col·laboradors del sector.
Data inici: 16/04/2018
Data final: 23/05/2018
Horari: 18:30 a 21:00 h
Durada: 40 hores
Preu: 0 €
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: www.gremiconstructorsanoia.cat
Àrea de Formació de GCPCA Ctra. de Manresa, 131 bxs . 08700 IGUALADA
gcpa@uea.cat Tel. 938052292 dl-dc de 17 a 19 h i dv de 10 a 13:30 h

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació adreçats prioritàriament
a persones treballadores ocupades, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
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La UEA acompanya joves
del Pla de Transició al
Treball a entrar a empreses

L’Adoberia Bella acollirà la quarta
edició de la Matinal de la Reempresa
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada acollirà avui divendres la quarta edició
de la Matinal de la Reempresa; un matí d’activitats
i conferències destinades a
cedents i reemprenedors del
Vallès que busquen comprar
o vendre un negoci que estigui
en funcionament.
Les àrees de promoció econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i del Node
Garraf (que integra ajuntaments de la comarca del Garraf i altres agents socials del
territori) en la seva qualitat
de punts d’atenció de Reempresa, han treballat conjuntament per tal de dinamitzar
l’espai de Matchings d’aquesta
quarta edició de la Matinal
de Reempresa amb l’objectiu
de convertir-lo en un punt de
trobada entre empresaris dels
respectius territoris que han
decidit vendre el seu negoci i
persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat.
Entre les empreses que hi participaran hi ha una llibreria
papereria amb 25 anys de trajectòria ubicada a Igualada,
un allotjament rural situat al
Penedès en actiu des del 2005,
una empresa de disseny gràfic
i impressió digital a la comarca del Garraf o un club de pàdel indoor amb quatre pistes
que ofereix classes particulars
de pàdel i organitza regularment tornejos i activitats per
als seus usuaris ubicat a Les
Cabanyes.
Aquesta acció de treball en
xarxa promoguda des de la
Diputació de Barcelona i co-

Una quinzena
d’empreses de l’Anoia,
El Garraf i de l’Alt Penedès intentaran trobar
un reemprenedor que
els doni continuïtat a
l’espai de Matchings,
em una jornada
que es farà
a Igualada, prenent el
relleu a Sabadell
ordinada pel Centre de Reempresa de Catalunya, s’emmarca
en el conveni de col·laboració
que el passat 2016 van renovar
la DIBA i la patronal Cecot
per consolidar un mercat organitzat i transparent de compravenda de petites i mitjanes
empreses mitjançant els 35
ajuntaments de la demarcació
de Barcelona.
L’acte s’estructurarà en diverses activitats: dues conferències amb l’objectiu d’assessorar a
possibles cedents i reemprenedors interessats en el programa
i un espai de matchings, on els
participants disposaran de 30
minuts per poder-se entrevistar amb diferents cedents que
busquen vendre el seu negoci.
L’objectiu d’aquesta activitat és
poder acostar a les persones
interessades en reemprendre un negoci amb altres que
busquen cedir-lo perquè es
coneguin i aquests últims puguin explicar de primera mà
el funcionament i gestió de la
seva empresa. A més, a les 10
del matí, tindrà lloc l’acte de
presentació de Reempresa al

municipi, amb l’assistència de
Marc Castells, alcalde d’Igualada i vicepresident segon de
la Diputació de Barcelona,
David Garrofé, secretari general de la Cecot i del Centre
de Reempresa de Catalunya,
Blai Paco, president de la Unió
Empresarial de l’Anoia (UEA)
com a representants empresarials de Reempresa a l’Anoia i
Albert Colomer, director del
Centre de Reempresa de Catalunya.
Igualada agafa el relleu de la
Matinal a Sabadell, que va
organitzar el passat mes d’octubre el mateix format d’acte
i que va reunir a més de 100
participants provinents de Sabadell, Terrassa i de la resta de
municipis de la comarca. Un
total de 15 empresaris cedents
i 2 assessors de CaixaBank van
participar a l’espai de matchings, el que va suposar la generació de 40 processos amb
diferents reemprenedors.
El Centre de Reempresa de
Catalunya ha posat en marxa una pàgina web (matinal.
reempresa.org) on, qui ho
vulgui, encara pot inscriure’s i
informar-se sobre les diferents
conferències i activitats de la
jornada.
Sobre la Reempresa
La Reempresa, una iniciativa
de la patronal Cecot i d’Autoocupació, és el mercat de
compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya.
El desplegament a la demarcació de Barcelona es realitza
en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i els 35
principals centres locals de
serveis a les empreses de la
província.

D

es del mes de gener la
Unió Empresarial de
l’Anoia acull a la seva
seu els alumnes del projecte Pla de Transició al Treball
(PTT) de l’I.E.S Milà i Fontanals. Un curs, finançat pel departament d’ensenyament de
la Generalitat i l’Ajuntament
d’Igualada, adreçat a joves de
16 a 21 anys que no han obtingut el Graduat d’ESO.
Els alumnes, un total de 17,
cursen l’especialitat d’Auxiliar
de vendes, oficina i atenció al
públic per obtenir les competències professionals corresponents a un primer nivell de
qualificació. Un cop finalitzat el curs, els joves podran,
d’una banda, re introduir-se
en el sistema educatiu per
prosseguir estudiant en cicles
de FP de grau mitjà, i evitar
així l’abandonament prematur
dels estudis, i de l’altra banda,
obtenir l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat
laboral amb possibilitats d’obtenir una ocupació més qualificada i duradora.
La Unió Empresarial de l’Anoia dona suport al desenvolupament del Pla de Transició al
Treball (PTT) en línia amb la
seva estratègia de treballar per
al Talent de la comarca. En
aquest sentit, des de la patronal és vol apropar el món de
l’empresa a aquests futurs treballadors, motivar-los a seguir
formant-se, transmetre valors
i actitud, i desplegar els mitjans adients per facilitar la formació i ocupabilitat d’aquests
joves.
A Igualada el projecte Pla de
Transició al Treball (PTT) va
començar el curs 1997-1998

sota la modalitat de PGS-PTT,
posteriorment va passar a
ser PQPI-PTT, i des del curs
2014-2015 fins a dia d’avui
s’imparteix sota la modalitat
de PFI-PTT, segons la resolució del departament d’ensenyament.
Formació pràctica en mecànica industrial
A més de la formació en Auxiliar de vendes, oficina i atenció
al públic, el Pla de Transició al
Treball (PTT) que es desenvolupa a Igualada també ofereix formació en altres àmbits,
com el curs d’especialitat d’auxiliar de fabricació mecànica i
instal·lacions electrotècniques
que es realitza l’Institut Milà i
Fontanals. Aquesta formació
consta d’una part teòrica i una
de pràctica, i aquesta última,
la pràctica, els alumnes l’han
de començar a realitzar a partir del mes d’abril i fins el mes
de juny. En total hauran de
cursar 180h de formació pràctica en empreses relacionades
amb l’electricitat domèstica i
industrial, i en empreses de
fabricació mecànica.
En aquest sentit, la UEA,
compromesa amb el desenvolupament del Pla de Transició al Treball, i amb l’objectiu de possibilitar la relació
necessària amb empreses del
sector on existeixin perspectives reals d’ocupació en
aquesta especialitat, demana
a les empreses dels sectors del
metall, electricitat i automoció que obrin les seves portes a aquests joves i els donin
l’oportunitat de finalitzar la
formació realitzant pràctiques. Els interessats, enviar
un e-mail a mtomast@gmail.
com (Mònica).
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Publicacions Anoia lliura 6.000€ a Apinas
gràcies a les aportacions a “La Veu Solidària”
REDACCIÓ / LA VEU

P

ublicacions Anoia SL
ha lliurat aquesta setmana a Apinas un total de 6.000 euros gràcies a les
aportacions dels anunciants
que van fer possible l’edició de
“La Veu Solidària”, publicada
les passades festes de Nadal, dedicada íntegrament en aquesta
ocasió a la institució igualadina, tot un referent a la ciutat i
a la comarca, i que celebrava
l’any passat el seu 50è aniversari. El president d’Apinas, Enric Fillat, va rebre dimecres al
migdia l’aportació econòmica
de mans de Pia Prat, directora
general de Publicacions Anoia
SL, editora de La Veu de l’Anoia.
“La Veu Solidària” va incloure
entrevistes i reportatges sobre
Apinas, amb l’objectiu de di-

Enric Fillat, president d’Apinas, amb la directora general de Publicacions Anoia, Pia Prat.

vulgar el treball d’aquesta associació sense ànim de lucre, un
projecte, malauradament necessari, que sap proporcionar,
sempre des d’una estricta professionalitat, tot el que necessiten els qui tenen una malaltia o

deficiència mental que els impedeix portar una vida normal.
Apinas és avui un puntal de referència a tot el país en l’atenció
social, un prestigi guanyat merescudament gràcies a molts
anys de treball en l’anonimat,

i, cal dir-ho, també des del voluntariat i l’altruisme.
Des de La Veu, agraïm el suport de tots els nostres anunciants per confiar en aquest projecte i ajudar, entre tots, a fer
més gran Apinas. Gràcies!

La UEA va generar debat entorn de l’economia
circular i els nous reptes en l’eficiència energètica
REDACCIÓ / LA VEU

E

l canvi climàtic i el progressiu exhauriment
dels recursos fòssils,
amb el marc legal que ambdues realitats ambientals posen
damunt la taula, sumades a
la possibilitat d’abandonar el
model econòmic actual lineal
-extreure, produir, consumir,
llençar- per un model econòmic circular, en què els residus
siguin revaloritzats i es tornin
a incorporar a la cadena productiva; posen la base d’una
nova realitat ambiental i econòmica, que canvia i canviarà
la manera de fer de la ciutadania, l’administració i el món
empresarial.
Aquests van ser els temes que
es van posar a debat a les taules rodones celebrades en el
marc de les fires Energètica i
Maqpaper del passat 7 i 8 de
març, organitzades per la Unió
Empresarial de l’Anoia en col·
laboració amb Fira d’Igualada.
En relació a l’eficiència energètica, des de fa temps els nous
reptes ens marquen per exemple que a finals d’aquest 2018
tots els edificis públic hauran
de ser de consum casi nul, i els
privats el 2020. Ja hi ha edificis
que són així i funcionen. L’autoconsum i l’autosubministrament i qualsevol aprofitament
energètic que fem a les nostres

empreses i als nostres edificis
és viable i legal. Cal remarcar
aquesta realitat, ja que molts
projectes no contemplen
aquesta possibilitat per les reticències a l’autoconsum degut
a la legislació, certament més
flexible que fa uns anys però
que ha de seguir avançant, cap
a unes normes i unes lleis encara més facilitadores.
L’eficiència energètica permet
reduir els consums, la despesa
energètica, l’emissió de gasos
contaminants i generar negoci
local. Només un 4% de l’energia consumida a Catalunya es
genera al territori, cal agilitzar
el canvi.
Un primer pas per afrontar
una bona gestió energètica i
optimitzar la seva eficiència
és analitzar les característiques de les instal·lacions i els
processos de les empreses i a
partir d’aquí trobar la manera
d’immunitzar la xarxa dins les
possibilitats.
D’un model lineal
a un de circular
Igual que l’eficiència, el concepte de circularitat no és nou.
Des de la cuina de reaprofitament, la simbiosi entre agricultura i ramaderia fins a la
indústria paperera, l’economia
circular ha format part sempre del dia a dia ciutadà i empresarial. De manera positiva

darrerament està prenent protagonisme i aquest canvi de
paradigma, d’un model lineal
a un model circular, sistèmic
ja que afecta a tota la cadena
de valor, representa no només
un repte sinó una oportunitat
que s’anirà veient determinat,
cada vegada més, per la digitalització i la transformació
energètica.
La disminució progressiva i
irrevocable dels recursos fòssils és com un compte enrere
que condiciona el model de
consum i el procés productiu. Però no només això. Països abocador que reben tots
els residus no reciclables que
rebutgen altres territoris; contaminació de l’entorn (aire, aigua, sòl) i la repercussió sobre
el medi ambient i sobre la salut de la població... Conceptes
com la necessitat d’acabar amb
l’obsolescència programada i
apostar per la reparabilitat i

els recanvis, sorgeixen necessàriament d’aquesta perspectiva a curt termini.
Ja hi ha mostres d’aquest compromís, en tots els sectors, en
molts territoris. L’aposta per
exemple, en una indústria del
paper, per una caldera de biomassa, no només ha suposat
un estalvi energètic del 35%
sinó que ha permès a l’empresa deixar de dependre del
gas natural i de la seva inestabilitat en subministrament i
preu. De fet el paper i la seva
indústria és un bon exemple de model circular, des de
la gestió forestal sostenible,
l’optimització de l’aigua en el
procés (utilitzen molta aigua
però en gasten ben poca), la
valorització dels residus (tant
dins el propi procés com amb
gestors externs) o la recuperació del producte final (71%
a Espanya) que torna a entrar
dins del procés de producció.

L’Obra Social de “la
Caixa” aporta 36.000€
per a un vehicle adaptat
al Centre de Dia
Montserrat

Aquest dimecres, 14 de març,
el Consorci Sociosanitari
d’Igualada (CSSI) ha presentat un nou vehicle de transport adaptat que ha estat adquirit gràcies a una aportació
de 36,236€ de l’Obra Social
“la Caixa”. La presentació
s’ha realitzat al Centre de Dia
Montserrat, on prestarà servei
aquesta furgoneta.
El nou vehicle del CSSI està
destinat al transport de les
persones grans que utilitzen
el centre de dia Montserrat.
És una furgoneta Renault
Master Combi 6 L2 H2 3500
de 145 CV que ha estat adaptada per l’empresa Bergadana
i disposa de 9 places. L’adaptació ha consistit en afegir
un esglaó elèctric lateral, plataforma elevadora elèctrica,
guia i kit per fixar cadires de
rodes, butaques giratòries i
plegables, i terra antilliscant.
El vehicle permet diverses
configuracions, incloent 9
places comptant el conductor, o bé 8 places més 1 cadira
de rodes, o bé 6 places més 2
cadires de rodes. És un model quasi idèntic al que es va
adquirir el mes de desembre
de 2014 gràcies també a una
aportació de “la Caixa” i que
des de llavors està prestant
servei al Centre de Dia Pare
Vilaseca.
A la presentació hi han assistit Marc Castells, President
del CSSI i Alcalde d’Igualada, Jaume Palací, Director de
l’Oficina 0001 de CaixaBank a
Igualada, Maria Faus, Directora de Banca d’Institucions
de CaixaBank i Jordi Ferrer,
Gerent del CSSI.
Recentment, la Residència
Pare Vilaseca, gestionada
pel Consorci Sociosanitari
d’Igualada, va obrir una nova
Sala d’Actes, pas previ a una
obra de més envergadura,
com la seva ampliació. De
moment, amb aquesta obra,
el centre guanya 240 metres
quadrats nous d’espais comuns. En aquests treballs
també s’ha comptat amb l’ajut
de l’Obra Social de “la Caixa”.
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Rec.0 i la Barcelona Fashion 080 tornen
a convocar un concurs per a joves talents

L’Ajuntament, amb els
clubs en la cursa de la
Ciutat Europea de l’Esport
REDACCIÓ / LA VEU
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l 080 Barcelona Fashion i el festival Rec.0, organitzen la segona edició del concurs 080 Barcelona
Fashion / Rec.0, que fomenta
la presència de dissenyadors i
marques emergents en la propera celebració del Rec.0, que
tindrà lloc a Igualada del 9 al
12 de maig.
Dins de les accions que es
duran a terme en el festival,
destaca aquesta iniciativa conjunta entre el 080 Barcelona
Fashion i Recstores, que premia al guanyador del concurs
amb una pop-up Store gratuïta
en la zona de disseny independent durant els quatre dies de
Rec.0. El 080 Barcelona Fashion de la Generalitat de Catalunya, a través d’aquesta acció, torna a estar al costat del
Rec.0, amb la finalitat de donar
suport i visibilitat als joves talents del sector de la moda a

La iniciativa es
vehicula a través de
Facebook, i els
dissenyadors i marques
joves poden presentar
els seus treballs fins el
proper 20 d’abril
Catalunya.
El concurs es vehicula a través
de Facebook, i els dissenyadors i marques joves poden
presentar els seus treballs fins
el proper 20 d’abril. Els primers deu finalistes es decidiran per votació popular i d’ells
un jurat professional format
pel dissenyador Josep Abril,
la periodista especialitzada
en moda Margarita Puig, un
membre de 080 i un membre
de Recstores, escolliran tres finalistes d’on, finalment, sortirà
el guanyador o guanyadora.
L’entrega del premi serà el dia
26 d’abril en un acte que tindrà

lloc a la botiga NU#02 de Barcelona, i que comptarà amb la
presència del jurat, finalistes i
altres representants del sector
de la moda.
La marca de moda emergent
Killing Weekend va ser la guanyadora de la primera edició
del concurs de moda, una firma creada per dos manresans
emprenedors que després d’un
viatge a l’Índia, ara fa 4 anys,
van decidir iniciar i crear la
seva pròpia proposta.
En la darrera edició, celebrada el novembre de 2017 van
passar pel Rec.0 unes 120.000
persones i hi van ser presents
un centenar de marques i dissenyadors, entre els quals firmes i creadors habituals de la
passarel·la 080 Barcelona Fashion com Boboli, Little Creative Factory, Colmillo de Morsa,
Maria Roch, Carlotaoms, Ssic
and Paul, Pau Esteve, LOA,
Rita Row, Txell Miras, Miriam
Ponsa, Josep Abril o Who.

D

iumenge, 11 de març,
una àmplia representació de clubs esportius d’Igualada ha fet explícit
el compromís amb l’Ajuntament d’Igualada per treballar
junts i assolir la distinció de
Ciutat Europea de l’Esport
l’any 2019.
En una trobada que s’ha dut
a terme a l’acabament de la
gala de lliurament dels Premis
Neptú, els guardons que anualment reconeixen els millors
esportistes de la capital de
l’Anoia, el govern municipal
ha traslladat als presidents
d’una trentena de clubs locals
quin és l’estat actual de la candidatura i com hi poden contribuir des de les seves entitats.
L’alcalde, Marc Castells, ha explicat la importància d’assolir
aquest segell de qualitat, que
ha de servir per reconèixer
Igualada com una ciutat on
l’esport gaudeix d’un important arrelament en la societat,

ajudant a desenvolupar valors,
millorant la qualitat de vida i
contribuint al desenvolupament dels seus ciutadans. Alhora, ha de permetre també
una major projecció exterior
dels clubs i esportistes locals,
millorar les instal·lacions esportives municipals i atraure
noves competicions de màxim
nivell.
Aquest títol el concedeix la
Federació de Capitals i Ciutats
Europees de l’Esport (ACES
Europe), d’acord amb la Comissió Europea, després de
valorar les diferents candidatures. Al mes de maig, Igualada rebrà la visita del comitè
d’avaluació.
El secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Gerard Figueras, i la
diputada delegada d’Esports
de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos, han assistit
també a aquesta trobada i han
manifestat el suport de les institucions que representen a la
candidatura igualadina.

Les actrius Diana Gómez i Ana Polo protagonitzen avui a l’Ateneu
l’acte de les Joventuts d’Esquerra Republicana, sobre el Dia de la Dona
REDACCIÓ / LA VEU
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vui divendres 16 de
març la Sala de Socis
de l’Ateneu Igualadí acollirà l’acte del dia de la
dona de les JERC, a les 8 del
vespre. El protagonitzaran
l’actriu igualadina Diana Gómez i l’humorista Ana Polo.
En el marc de les reivindicacions del 8 de març les JERC
Igualada duran a terme l’acte
del Dia de la Dona tot conversant amb l’actriu igualadina
Diana Gómez i la l’humorista
i guionista Ana Polo (La Segona Hora de Rac1).

L’acte té la intenció de ser un
espai de tertúlia envers el feminisme amb ambdues convidades com a ponents principals i també amb participació
del públic. Es tractaran temes
tant de l’actualitat més recent
com aquells que envolten el
dia a dia de les dues convidades i com viuen la desigualtat
en els seus oficis.
La igualadina Diana Gómez
i Raich (Igualada, 7 de març
de 1989) ha participat en sèries de televisió com “El Crac”
de TV3, la superproducció
“Alatriste”, “Salvador”, “Águila

Roja” o “El secreto de Puente
Viejo” i en els telefilms com
“Barcelona, Ciutat Neutral”.
És coneguda per haver estat
protagonista de la pel·lícula
Eloïse i les seves participacions en sèries de televisió com
La Via Augusta i Atlas de Geografia Humana.
La humorista Ana Polo actualment treballa al programa de
RAC1 “La Segona Hora” i col·
labora amb el programa online “No te metas en política”.
També és guionista i Community Manager. També ha sigut
reportera a «TIPS» de TVE i «

Catalunya directe » de 8TV.
Recordem que les regidories d’Igualtat de Gènere de la
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena coordinen les polítiques d’igualtat dels cinc municipis de la Conca i també la
commemoració del 8 de març.
Les activitats que s’organitzen
des de diverses entitats del
territori i també des dels ajuntaments de la Conca es troben
recollides en l’agenda d’actes
del 8 de març. Encara en quedes moltes en els propers dies.
Consulteu-les a:
www.micod.cat
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Diumenge vinent, torna la Calçotada Campanya per reduïr
Popular d’Igualada
residus i ser més
sostenible, al comerç local
REDACCIÓ / LA VEU
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a XXIIIa edició de la
Calçotada
Popular
d’Igualada ja la tenim
a tocar, el proper diumenge
18 de març a l’Estació Vella.
Enguany els organitzadors volen aprofitar-la per fer un gran
acte per reivindicar la República i denunciar els atacs als
nostres polítics, entitats i al
moviment independentista.
Tots ells mancats de llibertats.
Es proposa una diada repleta
d’activitats per a tothom.
Aquests dies, són moltes les
calçotades populars que també s’estan organitzant en diferents municipis de l’Anoia, totes elles amb un clar rerefons
de denúncia des de l’independentisme.
La jornada començarà a les 12
del migdia amb tallers infantils, inflables, bitlles catalanes i
vermut popular.
A partir de les 2 del migdia
serà el moment de la calçotada pròpiament dita, amb els
calçots i la salsa salvitxada de
primer, la botifarra i els cigronets de l’Alta Anoia de segon,
amb una taronja valenciana
per postres, amb aigua, pa i
vi de la Llacuna inclòs, a més
del tradicionals pitet i got de
record de cada edició.

Enguany els organitzadors volen aprofitar-la per fer un gran
acte per reivindicar
la República i denunciar els atacs als
nostres polítics, entitats i al moviment
independentista
Sobretaula amb més música i
parlaments
Durant la sobretaula serà,
com sempre, el torn dels parlaments, i tot seguit, hi haurà
les cançons populars a càrrec de la Coral Juvenil Xalest
d’Igualada. Seguidament diferents parlaments, amb familiars de Jordi Cuixart (president
d’Òmnium Cultural), Membres del CDR Igualada–Conca
d’Òdena i Mireia Boya exdiputada de la CUP al Parlament
de Catalunya.
Finalment, hi haurà el concert amb La Banda Biruji, una
orquestra de versions alternatives i festives i fi de festa amb
els berguedans PD Nanfu &
SalasXic, que ens presenten
la seva gira Bèrgxit en busca
de suports internacionals a la
proclamada República Carli-

Particular vende finca selvática de 107.000m2 (11 hectáreas)
2 pozos de agua potable, 2 casitas de piedra antigua, restauradas con
chimenea. Ideal para vacaciones de verano e invierno. Bosques de pino,
gran cultivo de olivos y almendros. Zona de caza y setas, ideal para
senderismo y tener caballos.
Precio total 50.000€
Para más información y visitas:
696084129 Señor José.

na de Berga.
Durant la calçotada es sortejarà la panera solidària amb
Som 27 i més, un total de 25
estudiants, un professor i un
treballador de Personal d’Administració i Serveis de la
UAB afronten una suma de
penes de 300 anys de presó per
l’ocupació del rectorat l’any
2013 per defensar la universitat pública.
El preu del tiquet serà de 20€
anticipadament i de 22€ si es
compra el mateix dia. Es destinen 2€ a la caixa de resistència del CDR Anoia. Es poden adquirir al Casal Popular
d’Igualada, el Foment. Recordem que el preu del tiquet per
els menors 10 anys és de 5€ i
que hi ha opció vegetariana.
Qualsevol d’aquestes dues coses s’han de comunicar quan
es comprin els tiquets.
I si ets de fora d’Igualada, pots
fer la reserva a info@casalpopularigualada.cat. La Calçotada Popular d’Igualada és
organitzada pel Casal Popular
d’Igualada, el Foment, i hi col·
laboren l’Ajuntament d’Igualada, CdR Igualada-Conca d’Òdena, Som 27, Anima’ns Grup, la
Coral Juvenil Xalest, La Cultural,
Surtdecasa Centre, La Veu de
l’Anoia, l’Enllaç dels Anoiencs,
infoanoia.cat i anoiadiari.cat.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

a arrencat la segona
fase del Pla Integral
de Sostenibilitat endegat al 2017, aquest cop centrat en la reducció de residus i
millora de la sostenibilitat dels
comerços de la ciutat.
En la primera fase del pla es
van visitar 173 comerços, i
66 van decidir participar-hi.
Als establiments que van voler participar, se’ls hi va fer
auditoria energètica, i posteriorment se’ls va fer arribar
l’informe, on es detallen les
propostes de millora. Aquestes millores passen, entre d’altres, per millorar tancaments,
il·luminació i climatització
més eficients, optimitzar contractació elèctrica, eliminació
d’energia reactiva, gestió de
residus, etc.).
Donat l’èxit de la primera
fase, Igualada Comerç engega aquesta segona fase del
Pla, aquest cop parant especial atenció en la prevenció
de residus i la lluita contra el
malbaratament
alimentari.
Entre les actuacions previstes
cal destacar les següents:
· Es crearà un Segell de sostenibilitat d’Igualada Comerç.
Igualada Comerç. Residu
Zero.
· Es realitzaran formacions
i tallers de cuina d’aprofitament.
· Es portarà a terme l’ambientalització de cartes d’establiments de restauració.
· Es dissenyaran, fabricaran i
repartiran carmanyoles reutilitzables perquè els clients de
restaurants es puguin emportar el menjar sobrant.

· Projecte de creació d’una
nevera comunitària, cedir aliments en bon estat però que
no es consumiran. Aquest
projecte pretén replicar el projecte “The people’s fridge” engegat a Londres i que ha tingut
excel·lents resultats.
- Jornades i seminaris de formació per la reutilització.
- Creació de la imatge i sistema de carrets de compra retornables.
· Creació imatge i servei per
restaurants que serveixin aigua de l’aixeta.
· Disseny i fabricació de bosses
reutilitzables per establiments.
Aquesta 2a Fase es presentarà
el proper 20 de març, a les 12
hores a la seu d’Igualada Comerç.
Els dies posteriors, es realitzaràn dues jornades, obertes a tots els interessats. Una
Jornada de compra a granel i
taller d’esferificacions i contra
el malbaratament alimentari, que es farà el 21 de març
(17:00 h. a 19:00 h.) i una xerrada de com estalviar 1.000€
fent compra sostenible i taller
de batuts en fruita madura,
que es portarà a terme el 23 de
març (17:00 h. a 19:30 h.).
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Detingut, i posat en llibertat pel jutge,
l’autor del robatori als coreans
REDACCIÓ / LA VEU
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ls Mossos d’Esquadra
de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir el
passat 8 de març, un home de
43 anys, de nacionalitat espanyola i veí d’Igualada, com a
presumpte autor d’un robatori
amb força a interior de vehicle.
Els fets van passar el 6 de
març, al voltant del migdia, al
carrer Doctor Pasteur d’Igualada, quan un home va accedir a l’interior d’un autobús
d’un grup de quaranta turistes coreans que es trobaven
dinant en un restaurant de la
ciutat.
El conductor de l’autocar es va
trobar una de les portes obertes i va comprovar que l’interior estava tot regirat. Després
d’alertar als passatgers, van
constatar que havien sostret
pertinences a deu d’ells. Entre
altres, van sostreure bosses de
mà, documentació, càmeres
fotogràfiques, jaquetes i diners
en efectiu.
Immediatament es va iniciar una investigació per tal
d’identificar l’autor dels fets.
L’endemà els agents van constatar que el mateix lladre havia intentat obrir dos autocars
més.
Per aquest motiu, el 8 de març,

REDACCIÓ / LA VEU
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Material robat als coreans que es va trobar al detingut.

es va muntar un dispositiu
policial en una zona habilitada per l’estacionament d’autobusos davant la sospita que
tornés a intentar cometre un
robatori similar. Durant l’operatiu els agents van localitzar
un home, que portava uns
guants, amb actitud d’alerta
entre mig d’autobusos estacionats. Per aquest motiu, se’l va
identificar i escorcollar.
Paral·lelament, un ciutadà va
alertar que havia localitzat un
passaport coreà en un barri d’Igualada que justament
coincidia amb el barri que vivia l’identificat.
Finalment, el mateix dia es va
realitzar una entrada i perqui-

sició voluntària al domicili.
Posteriorment es va localitzar
el vehicle de l’autor on s’hi va
trobar el material sostret, com
jaquetes, bosses de mà i moneders, entre altres.
Per aquests motius, l’home va
quedar detingut per un robatori interior de vehicle.
Els investigadors s’han posat
en contacte amb l’agència de
viatges dels afectats per tal
d’iniciar les gestions per retornar els objectes recuperats.
El detingut va passar el dissabte 10 de març a disposició
judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia
d’Igualada i en va decretar llibertat amb càrrecs.

El 21 de març, Jornada de l’Associació
de l’Esclerosi Múltiple de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU
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l proper dimecres dia
21 de març, a les 6 de
la tarda, a l’Espai Cívic
Centre (antic Maristes), tindrà
lloc la 4a. Jornada de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de la
comarca.
La jornada serà presentada per
Ma. Dolors Canal, presidenta
de l’Associació, i pel Dr. Fermí
Capdevila, regidor de Sanitat
de l’Ajuntament d’Igualada. La
periodista i escriptora Mireia
Rubio, farà de moderadora i
dirigirà la taula rodona.
La jornada adreçada a la “Recerca en l’Esclerosi Múltiple”
tindrà com a ponents al Dr.
Carlos Nos, neuròleg, coordinador d’assaigs clínics del
Cemcat, Centre d’Esclerosi
Múltiple de Catalunya, Hospital Universitari Vall Hebron i

Taller de Grup Carles
Advocats sobre
contractació pública

Rosa Masriera, directora de la
Fundació Esclerosi Múltiple.
En la taula rodona es volen resoldre dubtes sobre la recerca i
els seus tipus, perquè un tractament triga a estar disponible
un cop descoberta la molècula, com treballen els equips de
recerca i el seu finançament.

L’acte acabarà amb un refrigeri.
Aquesta jornada que han preparat des de l’Associació per
l’Esclerosi Múltiple “és un
gran repte per a nosaltres, perquè som una associació petita, i estem fent una tasca que
considerem molt important
d’ajuda, suport i informació
a totes aquelles persones que
pateixen aquesta malaltia, que
encara és molt desconeguda
per a la majoria de gent i que
n’afecta més de què ens pensem i recordar que no té edat
ni sexe”, explica la presidenta
de l’entitat, Dolors Canal.
La jornada s’ha preparat gràcies a la feina dels membres de
l’associació i a la col·laboració inestimable d’un seguit de
persones, empreses i entitats
que han aportat el seu granet
de sorra en la preparació.

rup Carles Advocats
va organitzar els passats dies 1, 6 i 8 de
març, un taller sobre contractació pública amb l’objectiu
d’informar sobre els aspectes
bàsics relacionats amb els procediments de contractació de
les Administracions Públiques
i les novetats legislatives introduïdes per la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes
del Sector Públic, la qual va entrar en vigor el 9 de març.
La finalitat principal del taller
va ser la d’explicar, d’una manera fàcil i entenedora, aspectes relacionats amb la contractació del Sector Públic. El taller
estava dirigit a tots aquells
empresaris que habitualment
concorren a licitacions públiques i tenien interès a conèixer els canvis que comportarà
la recent entrada en vigor de
la nova Llei, així com per a
aquells que volien explorar la
possibilitat de treballar per a
l’administració pública i, així,
ampliar el seu àmbit comercial i de serveis. La iniciativa del
bufet igualadí va tenir una molt
bona acceptació, donat que el
públic assistent va tenir l’oportunitat de conèixer, de primera
mà, tota la casuística entorn als
processos de licitacions, coneguts per la seva complexitat.
La sessió va anar a càrrec de
Càrol Castillo, advocada de
Grup Carles Advocats, especialista en dret públic i administratiu, que va fer una explicació
molt entenedora dels aspectes
més rellevants de la nova normativa europea, i de quins són
els seus fonaments. Inspirada
en l’Estratègia Europea 2020

per al creixement intel·ligent,
sostenible i integrador, la nova
normativa configura la contractació pública com un instrument que permet incidir en
el mercat amb l’objectiu de dur
a terme polítiques per millorar les condicions generals que
afavoreixin la innovació en les
empreses, fomentar la contractació pública amb criteris mediambientals, millorar l’entorn
empresarial, especialment per
a les petites i mitjanes empreses innovadores, i impulsar la
contractació socialment responsable.
L’advocada igualadina, afegí
que aquesta normativa també
incideix en l’increment de la
transparència, la simplificació i
l’eficiència en els procediments
de licitació. Així mateix, Castillo explicà al públic assistent
els diferents tipus de procediments aplicables en funció dels
valors de contracte, els seus límits i terminis de presentació i
insistí, també, en la possibilitat
d’impugnació, per part de les
empreses, dels procediments
de licitació, en cas que no es
considerin del tot correctes.
La sessió finalitzà amb un animat debat en el qual els assistents van poder consultar tots
els seus dubtes, i amb una doble recomanació per part del
bufet igualadí, d’una banda la
importància de revisar molt
bé els plecs de clàusules administratives i prescripcions
tècniques, i d’altra, la de ser
curosos a l’hora de preparar
la documentació, no només
en els continguts, sinó també
en la presentació més formal,
ja que la competència és gran
i això pot ajudar a decantar la
concessió a favor nostre.

Divendres vinent,
trobada de peregrins del
Camí de Sant Jaume
REDACCIÓ / LA VEU
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l proper divendres 23
de març a les 7 de la
tarda, a l’Espai Cívic
Centre, l’Associació d’Amics
del Camí de Sant Jaume organitza una trobada de peregrins
per tal de compartir experiències però sobretot per ajudar
i informar a tots aquells que

estiguin preparant-se per a fer
aquest Camino de Santiago,
en qualsevol dels seus itineraris.
Si necessiteu la Credencial, si
voleu consells del què s’ha de
posar a la motxilla i què cal estalviar-se, si voleu saber quina
és la ruta que millor s’adapta a
les vostres necessitats o expectatives, veniu a la trobada.
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El més llegit 					

www.veuanoia.cat

#latevaveu
#kalopsiaIGD vol construir un discurs antirepressiu des de la comunitat, que sigui inclusiu,
que aposti per transformar les coses, que posi la
cultura al centre com una eina que transforma,
que suma i que fa xarxa, i que en definitiva cuidi
a la gent que pateix la repressió.

Cicle Kalopsia @ciclekalopsia

1

L’Audiència confirma la
pena de presó per a l’exalcalde de la Torre, Ramon
Ferri.

2

Detingut un home acusat
de robar als autobusos de
coreans a Igualada.

3 La segona etapa de la Volta
a Catalunya passarà dimarts
per Igualada.

Des del territori, tot el suport. Nova humiliació
i intent d’intimidació. Nosaltres, seguim treballant per la cohesió social, la llengua, la cultura
i el país.
#TotsSomÒmnium

Òmnium Anoia @OmniumAnoia

Instants de La Veu

@veuanoia

Publicacions Anoia lliura 6.000€ a Apinas
gràcies a “La Veu Solidària”
El president d’Apinas, Enric Fillat,
@nric1960, ha rebut aquest migdia
l’aportació econòmica de mans de Pia
Prat, @piapratjorba, directora general de
Publicacions Anoia SL, editora de La Veu
de l’Anoia.

Els companys de @cgtanoia en vaga contra unes
externalitzacions que no són sinó una precarització dels llocs de treball de l’empresa. Bravo per
ells, que lluiten pels drets de tots. Ànims i força!

Albert Mateu @almateu
Ahir vam estar a la xerrada sobre la gestió de
l’aigua amb participació capelladina. Creiem
que cal especialitzar més la gestió pública de
l’aigua a #Capellades, x tenir millor control, i a
la vegada garantir inversions i ser més eficients.
#aigua

PSC Capellades @PSC_Capellades
No calia que ens ho digués el Tribunal Suprem.
Són “líders carismàtics”, sí! Per això els fan por.
I són innocents del que se’ls acusa i a més a més,
són bones persones. La INjustícia de l’Estat ESP
no té vergonya! Un dia això que escriuen no els
farà riure tant.

Humans de l’Anoia

Alba Vergés Bosch @albaverges

@humansanoia

#16 Ricard de Copons, de taxista a artista!

Anoia Turisme @Anoia_Turisme

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

“Que en un dia molt proper
poguéssim tenir empreses de
qualitat i que hi hagués una
gran demanda de treball.
Així, de pas, es podria donar
vida a tots els pobles petits
de la comarca ajudats per
un servei públic de mobilitat, perquè la gent es pogués
quedar a viure a les seves poblacions i poder donar més
qualitat de vida. Segurament
seríem més competitius i al
mateix temps a la nostra capital d’Igualada ens duria a
la primera divisió de la Catalunya central sumant també conjuntament amb una
ciutat universitària, amb la
repercussió
corresponent
que portaria més vida social,
cultural, nocturna, esportiva i molt més!
Salut”

Anoiencs! Dimarts tindrem oportunitat de veure una competició en directe de primer nivell, la
@VoltaCatalunya que recorrerà la comarca. Els
ciclistes passaran per Masquefa, Piera, Vallbona
d’Anoia, Capellades, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Igualada i St Martí de Tous

A l’Anoia ja som 406 socis de @SomEnergia. Hem
doblat el nombre des del setembre. 406 socis que
pensen que un nou model és possible.

Francesc Vilches @VilchesFrancesc
Xerrada de @sorluciacaram. Monja dominicana
i activista cristiana que fomenta la #solidaritat
contra la pobresa, viu a Manresa on ha estat promotora de diverses entitats L’acte que ha sigut
obert a la ciutadania també ha tingut l’assistència de diferents alumnes.

Escola Pia Igualada @epiaigualada
Eps, que aquest cap de setmana arriba el @BcnBeerFest! 3 dies amb + de 400 birres artesanes!
Tremendament orgullosos que la nostra #GoldenKoeman hagi estat seleccionada per a formar
part d’aquest proper #BBF18! Ouyeah!

La Lenta @la_lenta_beer

FOTO: Cesc Sales

La vida et va donant més i noves perspectives...
He sigut esportista, monitor, educador, dirigent i
ara pare als #JEEC del @CEAnoia i tinc la certesa
que l’esport escolar a l’Anoia és una de les millors
eines per formar persones. La pràctica de l’esport
escolar s’ha de preservar!

Xavier Figueres @xavifigueres
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Clubs i esport a l’Anoia

per Jordi Puiggròs

A

vui parlem amb Manel Burón, president
de l’Igualada Hoquei
Club, i amb Jordi Quintana, periodista esportiu de Ràdio
Igualada. De fet, ambdós han estat
vinculats a les informacions esportives dels mitjans de comunicació
de l’Anoia durant molt temps. Conversem amb ells sobre la situació
de l’esport a la comarca, i el difícil
equilibri per aconseguir l’estabilitat
en les entitats esportives.
Que diferent és veure les coses quan
s’està al capdavant d’un club...
Manel Burón: Per descomptat. Moltes
vegades des de la premsa no es veu
què és el dia a dia, real, d’un club o
d’una entitat esportiva. No te n’adones
fins que no hi ets. És molt complicat,
certament, i més en aquests moments
de llarga travessa del desert des que
va iniciar-se la crisi. L’Igualada HC ha
guanyat 21 títols, i tots, del primer al
darrer que va guanyar l’any 2000, he

tingut el plaer d’explicar-los des de
la ràdio. Ara és tot molt diferent, els
costos són molt alts, i l’únic que ha
baixat són les compensacions que els
pots donar als jugadors, que a vegades
no els cobreixen ni la gasolina... Ara
els èxits, cada passet que es fa, es valoren més perquè són molt més difícils
d’aconseguir. També que mica en mica
hi hagi més jugadors de casa.
Aquella rivalitat entre els clubs de
l’Anoia s’ha anat perdent, en general.
Ho veieu així?
Jordi Quintana: Déu n’hi do la gent
que va a veure l’esport, encara, tot i
que sí que és veritat que la majoria és
gent gran. Abans no hi havia futbol
per la tele cada dia. L’oferta era menor, i això feia que els camps de futbol
dels clubs petits, i d’altres esports, estiguessin força plens. També, com deia
el Manel, això de cobrar els jugadors
ha canviat molt. Abans, un jugador
de tercera divisió de futbol, o de preferent, cobrava l’equivalent a 2.000€ al

“Gestionar un club és
molt complicat, i més
en aquests moments
de llarga travessa
del desert des que va
iniciar-se la crisi”
mes! Allò era una barbaritat. I així li
ha anat als clubs, en general, fins que
torni algun dia aquesta mena de cercle
viciós.
M.B: Jo crec que és molt complicat que
això torni algun dia, a no ser que algun dia algun govern es digni a fer la
llei del mecenatge, per l’esport i la cultura, com ha passat en altres països....
Recentment hi ha hagut una medalla
de bronze per a Espanya en snowboard als Jocs Olímpics, i resulta que la
beca és de 30.000€ a l’any. En canvi,
resulta que el 21% del PIB del país el
genera el món de l’esport. A Itàlia, hi
ha una llei de mecenatge que funciona, i els equips d’hoquei tenen la samarreta plena de patrocinadors. Això

MANEL BURON
President de l’Igualada Hoquei
Club.

JORDI QUINTANA
Periodista pierenc. Responsable
d’Esports a Ràdio Igualada.
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“El nen ha de jugar,
estudiar, formar-se...
No entrenant com un
adult. I el que mana és
l’entrenador, no el pare
des de la graderia”
proporciona diners, i poden fer equips
més competitius.
J.Q: Aniria bé molt per a les empreses locals, per ajudar a la gent de casa.
A les empreses s’ha posat de moda la
responsabilitat social corporativa, que
ja porta uns anys, i que bàsicament es
destina a ajudar a països necessitats.
És com el Barça, quan portava a la
samarreta el logotip d’Unicef. Si això
passés amb l’esport local, aniria molt
bé. A les empreses pràcticament no els
costaria diners, perquè els reverteix en
prestigi i en escala social.
Empreses que ajuden els clubs d’aquí
però no volen que surti el seu nom.
Segueix passant?
J.Q: Sí, i tant! I és bo que passi, sempre
que no existeixi una llei del mecenatge
com la que parlàvem. S’ha passat dels
temps en què patrocinar l’Igualada
HC era un motiu de prestigi, i vestia,
a voler ajudar ara, però pràcticament
des de l’anonimat. N’hi ha, de gent,
que vol ajudar i no vol cap mena de
compensació. Per sort.
Parlem de l’esport base i de, malauradament, un problema creixent. La
pressió sobre els nens. Hi ha pares
que volen que el seu fill sigui Messi.
J.Q: Una inversió, això és el que pensen. Alguns estan obsessionats en què
el nen arribi al primer equip del Barça,
i en canvi aquell nen acaba donant-li
una puntada de peu a la pilota enge-

gant-la a fer punyetes perquè vol fer
una altra cosa. El nen ha de jugar, estudiar, formar-se com a persona. No
entrenant amb pressió, com un adult. I
el que mana és l’entrenador, no el pare
des de la graderia.
M.B.: És un greu problema, aquest. Hi
ha els pares que es pensen que el seu
fill els traurà de pobres, i després hi ha
els que fan jugar al nen o la nena, el
mateix esport que han practicat ells,
com si fos una tradició familiar. És un
error, això. Els nens han de practicar
l’esport que vulguin, i passar-s’ho bé.
Conec el cas d’un noi, i feia poc que
era president, que va venir l’endemà
de fer 18 anys a dir-nos que plegava.
El pare li havia dit que, mentre no fos

major d’edat, havia de fer hoquei...
Que això passi és molt greu. I passa,
en hoquei i en d’altres esports. Part de
la culpa la tenim els clubs, però la societat ens hi ha portat. Abans els Jocs
Escolars eren una altra cosa, no es podia federar ningú fins als 14-15 anys.
Avui, hi ha clubs que ja tenen nens i
nenes de quatre anyets.
J.Q.: Tota la raó. Però ara ja serà molt
difícil prendre’ls els jugadors, a un
club. Jo crec que els clubs grans no
haurien de tenir esport base, tot hauria de ser escolar. I acompanyat sempre d’un correcte nivell dels estudis.
El que passa és que, si es fés això, no
s’aguantarien econòmicament les federacions. Hi ha massa interesssos.

MIRA TOTA
L’ENTREVISTA A:

Amb la col·laboració

C/ la Torre, 7 - Igualada

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
PROFESSIONALS DE LA CONSTRUCCIÓ

Reformes integrals de la llar
Projectes d’obra nova
Arquitectura / Decoració / Interiorisme
Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94 - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com
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OPINIÓ DRET i RRHH
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
El Port de Bcn recibirá hasta 800 escalas durante el 2018.
En enero y febrero 2018 el volumen de cruceristas ha aumentado un 51%.
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

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

Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Catalunya creix i a molt bon ritme, però cal veure si això es trasllada
en major benestar. Per això publiquem aquests indicadors. No podem
acceptar ni normalitzar que gairebé un 20% de persones estiguin fora
del sistema, patint graus de pobresa elevats.

Davant de qualsevol acomiadament en què es tinguin
dubtes val la pena deixar-se assessorar per professionals
abans de tirar pel dret i firmar sense estar dotat de la
informació adient.

Recuperación de ESP: trabajo precario y subempleo y paro y emigración entre los jóvenes. Así está creciendo el PIB.

“Es seleccionen persones,
no professionals”

ELISABET CASAS CORCELLES

MANEL MACIÀ MARTÍ
E. CASAS

ELISABET CASAS CORCELLES
Advocada col. 36633 del ICAB
Especialista en Dret Penal i Dret Laboral

M. MACIÀ

Q

L’ACOMIADAMENT DE LES TREBALLADORES EMBARASSADES
uantes vegades hem sentit a dir que una treballadora en estat
d’embaràs no pot ser acomiadada per l’empresa on treballa?
Doncs, en aquest cas la Sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea del passat 22 de febrer de 2018, trenca amb aquest
mite donant una interpretació a la Directiva 92/85 sobre segu·
retat i salut de la treballadora embarassada, en el marc d’un procediment d’aco·
miadament col·lectiu en el sentit de la Directiva 98/59 sobre acomiadaments col·
lectius.
El Tribunal, considera que d’una banda una decisió d’acomiadament adoptada
per raons essencialment relacionades amb l’embaràs de la treballadora és incom·
patible amb la prohibició d’acomiadament prevista en la directiva mencionada.
D’altra banda però, una decisió d’acomiadament que s’hagi adoptat, durant el
període entre el començament del embaràs i el final de permís de maternitat,
per raons no relacionades amb l’embaràs de la treballadora no seria contrari a la
Directiva 92/85, sempre i quan l’empresari comuniqui per escrit els motius justi·
ficats d’acomiadament. A més a més aquesta normativa no contradiu una norma·
tiva nacional que permet al empresari acomiadar a una treballadora embarassada
en el marc d’una acomiadament col·lectiu sense comunicar més motius que els
que justifiquen aquest acomiadament, sempre i quan s’indiquin els criteris objec·
tius que s’hagin seguit per designar als treballadors afectats per aquest acomia·
dament. En aquest cas s’exigeix al empresari que exposi per escrit els motius no
inherents a la persona de la treballadora embarassada pels que s’efectua l’acomi·
adament col·lectiu (motius econòmics, tècnics, organitzatius o de producció de

l’empresa); i a la vegada indiqui a la treballadora embarassada els criteris objec·
tius que s’hagin seguit per designar als treballadors afectat per l’acomiadament.
Tot i així aquesta normativa només conté unes disposicions mínimes, i per tant
són els Estats membres els que tenen la facultat de garantir una major protecció
a les treballadores embarassades, treballadores que hagin tingut un fill, o bé es
trobin en període de lactància.
No obstant, tot i que el que manifesta el Tribunal de Justícia de la Unió Europea
en la sentencia que hem fet referència, hem de tenir en compte que cal justificar
molt bé una decisió d’aquestes característiques, doncs moltes vegades es pretén
encabir un acomiadament sense justificació en el marc d’un acomiadament ob·
jectiu i en aquest cas de caràcter col·lectiu. És per aquest motiu que davant de
qualsevol acomiadament en el que es tinguin dubtes sobre la seva justificació,
quantia de indemnització, vulneració de drets o discriminació, val la pena dei·
xar-se assessorar per professionals abans de tirar pel dret i firmar sense estar
dotat de la informació adient.

MANEL MACIÀ
Director en Talentia Gestíó
@talentiagestio

MARCA PERSONAL EN CONSULTORIES DE RRHH: DAVID VS GOLIATH

A

lgunes empreses que ens han contractat per seleccionar uns
determinats professionals, m’han comentat que quan volen
contractar algun perfil high creuen més oportú contractar
una consultora considerada gran, de prestigi reconegut. Hi ha
la creença que les petites no tenen la capacitat de gestionar,
amb la suficient eficiència, una selecció d’un perfil d’alt directiu.
En part és cert però no del tot. He arribat a escoltar dir que les grans tenen
experiència o estan especialitzades en aquest o aquell tipus de perfil. La mar·
ca personal d’una consultora no és l’especialització en selecció de personal de
determinats professionals. La marca personal d’una consultora la defineix
l’específica metodologia que utilitza o el tracte que dona a les persones/can·
didats. Es seleccionen persones, no professionals. Un candidat finalista no el
diferencia el seu cv sinó les seves competències (actituds). Per aquest motiu
és un xic absurd pensar que una petita consultora, amb una marca personal
ben consolidada, establerta i reconeguda, no sigui capaç d’afrontar segons
quin tipus de processos.
Les petites tenen un avantatge que possiblement no tenen les grans: la ver·
satilitat i la flexibilitat i, també, la capacitat d’afrontar processos de llarga
durada doncs no tenen l’imperatiu del manteniment econòmic de grans in·
fraestructures, tant de personal com físiques. Així mateix, a les petites, els
consultors habitualment són especialistes amb una àmplia experiència i for·
mació. Això suposa un cost però la qualitat té un preu...

Les petites consultores han d’especialitzar-se i no voler treballar totes igual.
Per exemple, el màrqueting: treball de posicionament de la web amb les di·
ferents xarxes socials donant a conèixer la seva especialització. La metodo·
logia: ser uns reals especialistes en gestió per competències o la innovació
en nous processos o tecnologia de rrhh les farà diferenciar-se de les seves
competidores, siguin aquestes petites o grans.
Per competir: diferenciació, especialització i innovació..., rien va plus.
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Endesa inverteix 180.000€
Una iniciativa de
en el reforç de la seguretat a Igualada l’Hospital lidera un estudi
de prevenció de fractures
REDACCIÓ / LA VEU

E

ndesa ha instal·lat un
innovador
sistema
contraincendis a la
subestació Igualada, ubicada dins el recinte de l’antiga
Electra Igualadina, al barri del
Rec de la capital de l’Anoia.
Els treballs, que han comptat
amb una inversió de 180.000
euros aportats íntegrament
per la Companyia, reforcen la
seguretat de la instal·lació, així
com de les finques adjacents.
A més, també asseguren, de
retruc, la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric als prop de 4.500 clients
de la zona i del nucli antic que
s’alimenten d’aquesta infraestructura.
Aquesta millora realitzada en
un punt estratègic de la ciutat
se suma a la recuperació de
la imatge original d’un dels
edificis modernistes catalogat
com a Patrimoni d’Igualada i
nucli de l’electrificació a la comarca. Així, fa poc més d’un
any es van acabar les obres al
complex que van permetre garantir la seguretat dels equips
existents a la planta baixa,
així com els del seu perímetre. Ara, aquesta reforma s’ha
ampliat al què és pròpiament
la infraestructura aèria, de
manera que s’ha instal·lat una
nova mesura que permetria
evitar la propagació d’un foc,
en cas de produir-se, en algun dels tres transformadors
de la subestació, alhora que
interrompria l’alimentació de
les màquines afectades per tal
de no malmetre ni afectar els
mecanismes elèctrics de potència, així com dels seus sistemes de control associats.
En concret, s’han instal·lat uns
capçals sobre els transformadors de la subestació que, en
accionar-se manualment o
automàticament, llençarien
gotes d’aigua d’una mida de
micres, compatible en presència de corrent elèctric.
Aquest nou sistema d’extinció
d’incendis, configurat perquè
s’activi de forma automàtica,
es basa en la utilització d’aigua nebulitzada, innòcua per
al medi ambient i les persones i un perfecte substitut
dels agents exteriors químics.
A més, les petites quantitats
d’aigua que s’utilitzen fan que
s’optimitzi la quantitat d’aigua
emprada.
Dins del mateix complex, que
compta amb una potència

REDACCIÓ / LA VEU

L

La Companyia ha
dotat la instal·lació de
l’antiga Electra Igualadina, al Rec, d’un nou
sistema contraincendis
que permetrà evitar la
propagació d’un foc, en
cas de produir-se, mitjançant la utilització
d’aigua nebulitzada
instal·lada de 12.700 kW i 21
centres de transformació, Endesa va portar a terme una
important obra de millora
que va permetre recuperar la
imatge original d’un immoble
modernista catalogat com a
Patrimoni de la ciutat i nucli
de l’electrificació a l’Anoia. En
aquest sentit, es va enderrocar
la planta superior de l’immoble, d’estil funcionalista i que
va ser construïda aproximadament una dècada més tard que
la resta de l’edificació, i es van
reconstruir les voltes catalanes
visibles des del mateix carrer
del Sol.
La planta baixa i el primer pis
es van construir a principi del
segle XX coincidint amb la
creació de La Electra Igualadina, l’any 1903, gràcies a la
qual nou anys després es va
començar a distribuir electricitat a domicilis i vies públiques. Així, la capital de l’Anoia
va iniciar en aquell moment el

procés d’electrificació de la comarca i entre el 1918 i el 1925,
quan va arribar l’alta tensió a
la ciutat procedent de la línia
que sortia de Tremp, es va fer
una ampliació de l’edifici per
poder recepcionar les línies,
afegint una segona planta amb
un estil arquitectònic totalment diferent, amb maons
massissos vistos, rectangular,
rectilini i funcional que trencava amb el disseny modernista de la façana, sense cap
tipus d’adornament exterior.
Amb el pas del temps i la utilització de noves tecnologies
i maquinària, aquesta segona
planta va quedar en desús i
es trobava en mal estat com a
conseqüència de la utilització
de materials constructius de
poca qualitat en la seva edificació. És per això que Endesa,
amb el vistiplau del consistori,
va decidir enderrocar aquest
segon pis i construir una nova
coberta amb voltes catalanes
més semblant a l’original i tot
respectant l’estil modernista
de les primeres plantes.
El conjunt d’ambdues actuacions –la instal·lació del nou
sistema contraincendis de la
subestació i la rehabilitació de
l’edifici modernista– han suposat una inversió de 320.000
euros, aportats íntegrament
per la Companyia elèctrica i
són un pas més per proveir les
infraestructures elèctriques
d’Endesa dels protocols de seguretat adequats.

a Unitat de Fractura Osteoporòtica de
l’Anoia lidera el nou
projecte de la “Sociedad Española de Investigación Ósea
y del Metabolismo Mineral
(SEIOMM)”. Aquesta Unitat
va ser reconeguda, el setembre
passat, amb la distinció d’or
de la campanya Capture the
Fracture de la “International
Osteoporosis Fundation”, sent,
a nivell espanyol, la que major
puntuació li ha estat atorgada.
A Espanya, la SEIOMM ha
liderat la prevenció secundària de fractures a partir d’impulsar la creació d’Unitats de
Fractura o Fracture Liaison
Service (FLS), seguint la campanya “Captura la fractura”
de la Fundació Internacional
d’Osteoporosi (IOF), sent un
dels països europeus amb major nombre de FLS implementades.
Aquest nou projecte, liderat
pel Dr. Enric Duaso (coordinador de la FLS Anoia) pretén
identificar aquelles 6 millors
FLS (FLS Excel·lència), mitjançant convocatòria oberta a
nivell d’Espanya, que poden
ser referents en informació i
formació, per facilitar els passos a seguir en la creació de
noves FLS adaptades a les característiques del seu entorn.
La FLS de l’Anoia atén una
mitja de 700 pacients a l’any
amb fractures òssies, produïdes per osteoporosi (denominada com l’epidèmia silenciosa per l’Organització Mundial
de la Salut). En aquesta Unitat hi treballa, conjuntament,
l’Hospital d’Igualada (impul-

sor del projecte), la Fundació
Sanitària Sant Josep, l’ICS i
Fisiogestión.
A l’estiu passat la FLS de
l’Anoia va rebre l’estrella d’or
del programa ‘Capture the
Fracture’ de la International
Osteoporosi Fundation. Amb
88 punts sobre 100, convertint-se en la segona d’Espanya
amb millor puntuació. Aquest
fet és el que ha motivat que el
lideratge del nou projecte de
la SEIOMM, projecte FLS Excellence, recaigués en la FLS
de l’Anoia, després d’haver
presentat la seva candidatura
que va estar aprovada per unanimitat dins la Junta Directiva
de la SEIOMM.
La FLS de l’Anoia està formada per geriatres, traumatòlegs,
anestesiòlegs,
reumatòlegs,
rehabilitadors, farmacèutics,
fisioterapeutes,
terapeutes
ocupacionals,
odontòlegs,
treballadors socials i personal
d’Infermeria i dietètica que
atenen pacients amb fractures osteoporòtiques, seguint
un protocol que estableix què,
com i quan han d’actuar els
diferents especialistes implicats. Els diferents dispositius
que formen aquesta complexa
Unitat, estan distribuïts pels
diferents centres sanitaris de
l’Anoia.
El fet de que la FLS de l’Anoia
estigui qualificada com una de
les millors unitats de caràcter
multidisciplinari que milloren l’atenció del pacient amb
fractura òssia osteoporòtica,
a nivell nacional, ha portat
aquest lideratge. La FLS Anoia intervé en totes les fases del
procés de les fractures osteoporòtiques.

AJUNTAMENT DE CAPELLADES
EDICTE sobre ressenya publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’utilització de
la piscina municipal. (2018/ 20).
Per donar compliment a l’article 66 del Decret 179/1992, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, es fa públic per a general coneixement que, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del divendres dia
9/03/2018 (CVE-Núm. de registre CVE 2018009399) i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7576 de data
12/03/2018, s’ha publicat l’aprovació inicial de la modificació del
Reglament, la qual va ser aprovada pel Ple en data 28 de febrer de
2018. Es fa públic per a informació general.
Capellades, 13 de març de 2018
Aleix Auber Álvarez . Alcalde-president
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Salvador Serra completa diumenge a
Igualada el “camí solidari” per Espanya
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper diumenge
18 de març, esperem
a Igualada l’arribada
d’en Salvador Serra, voluntari de Càritas que el passat 1
d’octubre va iniciar la volta a
Espanya fent un Camí solidari
per fer visible Caritas i recollir
diners per la seva tasca.
En aquest període s’ha recollit gairebé 6.000 euros a través d’aquesta iniciativa solidària.
Al llarg del seu recorregut en
Salvador ha anat fent present
Càritas i la seva tasca arreu
d’Espanya on ha estat rebut i
acollit tant per amics del camí
de St. Jaume com per altres
delegacions de Càritas. En
Salvador ha anat comunicat
la seva experiència a través de
les xarxes socials on es molt
actiu i alhora aquesta ha estat
recollida per diversos mitjans
de comunicació (televisió,
premsa escrita, ràdio,...) lo-

Nova programació
de tallers de cuina
al mercat de la Masuca
REDACCIÓ / LA VEU

E
cals i estatals.
El voluntariat de Càritas i totes les persones que formen
part de l’entitat el rebrem el
diumenge 18 de març als vol-

tants de les 13h. del migdia a
la Plaça Castells (Sant Agustí)
per acompanyar-lo fins a la
Plaça de l’Ajuntament on va
començar el camí.

El Consell Comarcal reedita el catàleg
“Tops turístics de l’Anoia”
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal
de l’Anoia amb el suport de la Diputació
de Barcelona ha reeditat la
guia “Tops turístics de l’Anoia” amb nova informació per
al visitant. El nou catàleg, una
guia turística d’activitats de
turisme cultural i de turisme
actiu i de natura, inclou com
a novetat propostes d’excursions i salts d’aigua pels diferents municipis de la comarca.
El seu objectiu és promocionar l’Anoia com a destinació
de turisme d’interior.
“Tops turístics de l’Anoia” és
un recull dels recursos i atractius turístics dels 33 municipis
de la comarca. La publicació té
24 pàgines i s’ha editat en quatre idiomes; una versió català/
anglès i una altra versió castellà/francès. La informació
està organitzada pels següents
apartats: castells, museus,
activitats, excursions, gorgs,
nuclis per descobrir, gastronomia i allotjaments rurals i
conté un mapa de la comarca
amb la ubicació dels castells,
museus, miradors i gorgs.
El catàleg es distribuirà al
Consell Comarcal de l’Ano-

ia, als diferents ajuntaments i
punts d’informació de la comarca (hotels, museus, allotjaments, restaurants,…). També
es podrà descarregar al web
d’Anoia Turisme (http://www.
anoiaturisme.cat).
I és que l’Anoia és una comarca amb molt potencial i que
cal donar a conèixer. Està formada per territoris molt diferents que s’han agrupat i han

donat cos a una zona plena de
contrastos i matisos. Al nord,
l’Alta Anoia, amb els altiplans
de boires espesses dominats
pel groc dels cereals madurs a
l’estiu i pels verds intensos a la
primavera; al centre, la Conca
d’Òdena, de fèrtils clotades i
boscos frondosos; i, al sud, la
baixa Anoia, la zona més mediterrània repleta de veremes
intenses.

l Mercat Municipal de
la Masuca d’Igualada
enceta una nova programació de tallers de cuina entre els mesos de març i
juny, amb propostes variades
i adreçades a tots els públics
que van més enllà de la cuina. Els darrers dijous de mes,
l’aula de cuina comptarà amb
la presència de professionals
que mostraran les seves habilitats i donaran consells
culinaris al públic assistent.
Els tallers tenen un preu de 4
euros i, si es vol participar en
les quatre propostes, el preu
és de 14 euros. Tots es fan en
horari de 17:30 a 19:30 h i les
inscripcions i pagament són al
mateix mercat, a la Polleria de
la Merche i l’Eli.
El 22 de març, amb l’arribada
de la Pasqua, el mestre pastisser Josep Maria Altarriba
ensenyarà a fer i decorar la
mona de Pasqua, de tres varietats diferents, mantega, fruita
o Sacher. El 26 d’abril la protagonista serà Isabel Albiñana, experta en cuina natural
per la salut i el benestar, que
descobrirà singulars aliments
marins a través de cinc receptes saludables amb aigua de
mar, algues i peix blau. Com a
novetat, el 31 de maig i 28 de
juny, Natasha Peterson de Cookyfop’s, convida a dues sessions de cuina participativa i
experimental. A la primera es
prepararan pizzes i, a la segona, suculentes galetes artesanes. Es tracta de tallers que
combinen cuina i desenvolupament personal i conviden a
perdre la vergonya i a obrir-se
als altres a través de la cuina.
Els darrers divendres de mes
estan reservats al públic familiar. Natasha de CookyFop’s
engrescarà els infants, sols o
en companyia dels seus pares

i mares, posant en pràctica la
manipulació d’aliments i els
secrets dels productes de proximitat i la seva relació amb
la salut. El 23 de març jugaran
a decorar un ou de pasqua, el
27 d’abril la pasta de full serà
la protagonista amb diversos
gustos; fruita, crema, xocolata
o salada. L’1 de juny faran pizza de fruita i, com a darrera
proposta, el 29 de juny construiran formes i estructures
amb cereals. Els nens i nenes
interessats a participar-hi han
de presentar-se a la ludoteca
del mercat.
Els dijous, 3 de maig i 7 de
juny, Anna Singla, assessora
en aromateràpia i el món dels
olis essencials, realitzarà dos
tallers gratuïts per conèixer
d’on vénen i què són els olis
essencials, i com poden ajudar en el nostre dia a dia i, especialment, com poden ajudar a la cuina. Els tallers són
gratuïts però cal inscripció
prèvia al servei de Comerç
de l’Ajuntament d’Igualada,
comerc@aj-igualada.net o 93
803 19 50 extensió 2536.
Finalment, el 20 d’abril arribarà el moment de celebrar
Sant Jordi. Natasha Peterson, Roham i Socram, faran
l’excepcional presentació del
seu llibre Las aventuras de los
Minifop’s. En acabar hi haurà
un taller de manualitats amb
els protagonistes. L’activitat és
gratuïta i també cal inscripció
prèvia al servei de Comerç de
l’Ajuntament d’Igualada.
Com sempre, les receptes elaborades a l’aula de cuina del
mercat, es podran trobar al
web www.comerçigualada.
cat, amb la llista d’ingredients
i la preparació de cada plat.
Aquests tallers estan organitzats pel Servei de Comerç de
l’Ajuntament, i l’Associació de
Botiguers de la Masuca.
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Jornada de servei per a la reforestació dels boscos
cremats durant l’incendi d’Òdena al terme del Bruc
La trobada l’han organitzat 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.
EL BRUC / LA VEU

A

quest dissabte, una
quarantena d’infants
i joves escoltes han
participat en la Jornada de
servei “Plantem la llavor del
canvi” al Bruc. Una jorna·
da de servei, organitzada per
Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya sota el títol “Plan·
tem la llavor del canvi”, que ha
completat 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 Tàrre·
ga el mes d’abril de 2017.
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 han dipo·
sitat sobre la zona devastada
d’Òdena per tal que germinin
i es recuperi, d’aquesta mane·
ra, el territori afectat.
A primera hora del matí, els
infants i joves van conèixer les
causes i els efectes d’un incen·
di a partir d’una exposició fo·
togràfica i de l’explicació que
han fet l’Agrupació de Defen·
sa Forestal del Bruc i els veïns
i veïnes i, de l’altra, van desco·
brir les energies verdes i re·
novables a través de l’empresa
Respira Energia, entomant
després les tasques de servei.
Els infants i joves dels agrupa·
ments participants s’han en·
carregat d’escampar una gran
part de les 13.000 boles Nen·
do Dango fetes a la Jambori·

nada i de plantar alguns dels
més de 200 arbres fruiters que
l’empresa col·laboradora Res·
pira Energia ha aportat al pro·

jecte contactant prèviament
amb els veïns de les zones
afectades perquè n’escollissin
les varietats a plantar. N’Òscar

Calafell, president de l’ADF el
Bruc, va agrair la participació
dels infants i joves i valorava
molt en positiu la jornada i
comenta que “accions com les
dutes a terme avui serveixen
per acostar i sensibilitzar els
infants en relació a la natura
i és una manera de valorar i
estimar la nostra terra”.
La jornada que ha organit·
zat Minyons 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, esta·
va prevista pel dissabte 3 de
març però degut a les condi·
cions en què van quedar els
terrenys després de la nevada
del 27 i 28 de febrer, aquesta
activitat es va haver d’anul·lar
i tornar a convocar per dis·
sabte 10 de març.

SUBSCRIU-TE A
Entraràs en el sorteig

d'una cistella
referent en productes de proximitat

Truca al 93 804 24 51
administracio@veuanoia.cat
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La regidoria de Cultura vilanovina aposta pel cinema
com a projecte de ciutat i enceta Vilacine
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a regidoria de Cultura posarà en marxa
aquest cap de setmana
un nou projecte “Vilacine”
amb el que es recuperen les
sessions de cinema a Vilanova del Camí. El projecte neix
de la mà de l’entitat Fotografia i Books, que lidera Xavier
Soriano.
La regidora de Cultura, Imma
González, explicava que sempre hi ha hagut la voluntat de
fer cine a Vilanova del Camí.
Fa uns mesos es va acabar
el conveni amb l’entitat que
ho gestionava, +QCine Club
Familiar, i des de Cultura es
van buscar altres opcions per
fer créixer el projecte. Amb
aquesta ferma voluntat de
restablir les sessions de cinema a Vilanova és que ha sorgit Vilacine.
Xavier Soriano és el president
de l’entitat audiovisual Fotografia i Books, que s’encarregarà a partir d’ara de la gestió
del programa Vilacine, en el
marc del qual s’han programat 18 projeccions, 6 sessions
de cinema familiar i 12 per al
públic adult. Soriano ha valorat amb satisfacció aquest
projecte que assegura aposta
pel cinema com a mostra cultural.

Diumenge s’estrena Vilacine
amb una doble projecció: A
les 12 h el musical d’animació “Canta” i a les 19 h, “Un
monstruo viene a verme” de
J. A. Bayona
Aquesta setmana s’ha fet pública la cartellera de les properes sessions que s’enceten
aquest diumenge 18 de març.
La primera sessió es farà a
les 12h i projectarà Canta. A
la tarda, a les 19 h, es farà la
segona projecció adreçada al
públic general que portarà a
Can Papasseit Un monstruo
viene a verme de Juan Antonio Bayona.
Un dels aspectes més importants del Vilacine, ha explicat
Imma González, era donar-li
la cobertura legal adequada.
Cada pel·lícula diu la regidora
de Cultura, té la seva llicència
i també es fa efectiu l’impost
a SGAE.
Un altre dels aspectes legals
que era necessari regular, ha
dit González era el cobrament
de les entrades. Amb aquest
objectiu, el Ple Ordinari de
haurà d’aprovar les taxes relatives al preu de les entrades de
cinema que seran de 3 € per
a les pel·lícules adreçades al
públic general i 2 € per a les
sessions de cinema familiar.
La regidora ha avançat a La
Carmanyola de Ràdio Nova

que tenen previst repartir invitacions a les escoles per promocionar i incentivar el gust
per al cinema familiar i també
que cerquen algun altre sistema per convidar també la ciutadania a gaudir del cinema.
Totes les projeccions s’han
programat en diumenge, per
sumar una oferta cultural en
un dia que habitualment és
més fluix. S’ha fet, diu Imma
González, pensant en un públic jove, adolescents que no
tenen altres ofertes culturals i
recreatives al municipi.
Imma González aposta per
fer un cinema integrador i
la sessió del 15 d’abril es farà
adaptada perquè puguin

gaudir-ne les persones amb
espectre autista
Les sessions de cinema es
tornaran a reprendre el 15
d’abril, amb la projecció de
El bebé jefazo en una sessió
adaptada per a infants amb
espectre autista. L’objectiu, ha
explicat Imma González, és
fer accessible el cinema a tots
els públics. Els requeriments
que exigeix aquesta sessió són
ben simples, una mica més
de llum i un so una mica més
baix, segons ens explica la regidora de Cultura, i la possibilitat d’entrar i sortir de la sala
en qualsevol moment.
El 15 d’abril també es farà
la projecció de l’oscaritzada
La, la, land, La ciudad de las

estrellas i el 22 d’abril, Cuerpo de élite una comèdia espanyola protagonitzada per
María León, Miki Esparbé,
Jordi Sánchez, Andoni Agirregomezkorta, Juan Carlos
Aduviri i dirigida por Joaquín
Mazón.
El projecte Vilacine, amb un
pressupost de 10.416 €, contempla la projecció de 18 o
20 pel·lícules, entre març i desembre. La regidora ha avançat que es plantegen incorporar una projecció en el marc
del Saló de la Infància i una
altra durant els mesos de juny
o juliol, en aquest cas com a
complement d’alguna altra
oferta cultural per desenvolupar els divendres.

La metodologia Lego Serious Play serà l’eix
d’una nova formació de Promoció Econòmica
VILANOVA DEL C. / LA VEU

E

l Centre d’Innovació
Anoia acollirà d’avui
en vuit, el dilluns 19
de març, un nou curs gratuït
per a persones emprenedores,
però amb un component lúdic i un abordatge molt particular. Es tracta d’un curs
inspirat en el joc de les peces
de LEGO que vol detectar les
habilitats i competències emprenedores dels participants.
Per mitjà d’una metodologia
anomenada Lego Serious Play
(LSP) el curs -una matinal de
cinc hores- vol promoure el
desenvolupament del talent.
La LSP és una metodologia que facilita la reflexió, la
comunicació i la resolució
de problemes en persones,
equips i organitzacions. Les

construccions són la base
d’aquesta tècnica que promou
el pensament i el raonament
col·lectiu d’una manera integrada. La metodologia és
fruit de les investigacions en
el camp dels negocis i el “management”, així com el desenvolupament d’organitzacions,
la psicologia i fins i tot en la
Neurolingüística i l’aprenentatge pràctic.
La metodologia de Lego Serious Play (LSP) consta de
4 passes bàsiques: Plantejament d’una pregunta, d’un
repte; Construcció d’un model i una història a partir del
desafiament plantejat; Compartir els models i històries
plantejats i argumentar-los
en grup i el quart, és la Reflexió sobre les històries i els
models presentats, fomentant

l’anàlisi, el treball en equip i
el desenvolupament personal.
Tant la metodologia, com
la marca, són propietat del
Grup LEGO, que la va desenvolupar a l’any 2001.
El curs es farà dilluns, de
9 a 2 de la tarda al Centre
d’Innovació Anoia, al carrer

dels Impressors, 12 del polígon Riera de Castellolí. Serà
impartit per Sílvia Marteles
Moreno i Frederic de Gràcia Mir, ambdós de Enequip.
com
Per a inscripcions cal adreçar-se a Promoció Econòmica de l’Ajuntament de

Vilanova del Camí, o bé al
telèfon 93 805 44 11 (extensió 5), o bé al correu peconomica@vilanovadelcami.cat
L’activitat està subvencionada per la Diputació de Barcelona i compta amb el suport de Catalunya Emprèn i
el Fons Social Europeu.
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Demà dissabte,
visita guiada
a la Llacuna
emmurallada

El sector de l’agricultura comarcal es troba a Òdena
en una jornada tècnica sobre la nova normativa de
fertilització del sòl i gestió dels purins

LA LLACUNA / LA VEU

ÒDENA / LA VEU

A

quest dissabte 17 de
març, nou recorregut per «La Llacuna
emmurallada», on descobrirem els secrets amagats dels
carrers del nucli principal
d’aquest municipi anoienc
que es comença a desenvolupar a partir del segle XII, un
cop el castell de Vilademàger
perd part de la seva força.
A l’entorn de l’antic priorat de
Santa Maria i fins l’hospital
i capella de Santa Maria de
Natzaret, el poble de la Llacuna va creixent fins a dotar-se
de muralles, encara avui ben
visibles, configurant un urbanisme singular que cal redescobrir.
Així doncs, de la mà d’Anoia
Patrimoni i per només 4,00
€ recorrerem els carrers de la
Llacuna descobrint-ne els secrets, a partir de les 12:00h us
esperarem a l’Oficina de Turisme de l’Anoia.
Podreu obtenir més informació al telèfon 635 922 384 o al
web www.anoiapatrimoni.cat

E

l passat dimarts 13 de
març va tenir lloc a
l’Ajuntament d’Òdena una jornada tècnica sobre el nou decret de gestió
de la fertilització del sòl i
de les dejeccions ramaderes
que s’aprovarà aquest 2018 i
que comportarà canvis significatius. L’acte va aplegar
a pagesos, veterinaris, agricultors.... de tota la comarca. L’èxit de convocatòria va
ser notable i l’organització
espera repetir l’èxit a altres
comarques on se celebrarà la
mateixa jornada.
La normativa busca garantir
la reducció de la càrrega de
nitrogen a les aigües subter-

rànies tant pel que fa a la seva
generació a les granges com
a la seva aplicació a les parcel·les. Per això es basa en la
valorització de les dejeccions

com a recurs, amb una fertilització ajustada a les necessitats dels sòls i dels cultius,
amb una aplicació feta amb
maquinària adequada i, quan

s’escaigui, en l’exportació dels
excedents de nutrients.
En aquesta jornada es va
parlar dels principals canvis
de la nova normativa i dels
aspectes sobre els quals cal
incidir per dur a terme una
bona gestió de les dejeccions
ramaderes, de la importància
de conèixer la quantitat de
nutrients del purí i de com
guanyar eficiència en la seva
aplicació. També va tenir
una part més pràctica amb
l’exposició de maquinària
d’aplicació que els assistents
van poder veure i tocar.
La jornada estava organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Òdena premia als joves pels
seus treballs feministes
ÒDENA / LA VEU

A

mb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones, l’Espai Jove d’Òdena va
organitzar un concurs amb el
títol “Fem visibles a les dones”,
a través del qual es demanava
als nois i noies que escollessin
una dona (famosa o anònima)
i expliquessin les seves virtuts.
Els afortunats van ser la jove
Anabel Tena Garcia de 16
anys que va fer un treball amb
escrits i dibuix sobre l’escriptora Virginia Woolf, la jove
Gaël Guerrero Rico de 10 anys
que va fer un treball amb di-

Es necessita:

MECÀNIC INDUSTRIAL
- Es valorarà experiència en maquinària sector curtits
- Disponibilitat horària

Envieu currículum a:
oficina@tallersprats.es

buix sobre la nadadora Mireia
Belmonte i la jove d’11 anys
Alícia Font Arbós que va fer
un dibuix i escrit sobre la política Marta Robira. Els premis
van ser un llibre amb temàtica
de gènere. Així l’Anabel va rebre el llibre “Feminismo para
principiantes”, la Gaël Guerrero Rico va rebre el llibre “El
libro de Gloria Fuertes para
niñas y niños” i l’Alícia Font
va guanyar el llibre “Cuentos
de buenas noches para niñas
rebeldes”.
Els treballs estaran exposats a
l’Espai Jove del nucli durant
tot el mes de març perquè tothom en pugui gaudir.

MENÚ EXECUTIU
DE DIMARTS
A DIVENDRES

CALÇOTADES
PER ENCÀRREC
DE DIMARTS A
DIUMENGE

Barri dels Vivencs 1 - 08787
La Pobla de Claramunt
T. 93 808 60 11
www.masdelsvivencs.com
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A punt la festa de l’escola pública i la gala de la comunitat
educativa, plats forts del “Fem més escola 2018”
MONTBUI / LA VEU

professora de l’Institut Montbui Maria Neus Roset i el carismàtic i entranyable Gregorio Grados “Goyo”, conserge
de l’escola Antoni Gaudí durant més de 30 anys.

D

urant tot el mes de
març Montbui continua organitzant el
“Fem Més Escola”, que enguany arriba a la seva quinzena edició. Aquest proper
diumenge es celebrarà un
dels plats forts de l’edició
d’enguany, la “Festa de l’Escola Pública”, una activitat
oberta a la participació dels
centres educatius públics del
municipi, que durant tota la
matinal de diumenge participaran en diferents activitats
i mostraran la seva variada
oferta educativa en diferents
paradetes ubicades a la Plaça
de l’Ajuntament.
Les activitats que es faran a
la Plaça de l’Ajuntament començaran a les onze del matí
amb una actuació dels tabals
de l’Institut Montbui. A un
quart de 12 donaran inici els
tallers de manualitats per a la
mainada que organitzarà Tot
Circ. A un quart d’una del
migdia es durà a terme el lliurament de premis del concurs
“Te’n recordes quan” Relats
de Montbui de principis dels
anys 80. I a dos quarts d’una

del migdia començarà un espectacle a càrrec de Tot Circ.
Pel que fa a l’interior de
l’Ajuntament, tindrà lloc un
concert de violins i violoncels
a càrrec dels alumnes de segon de Primària de les escoles
montbuienques. I també hi
haurà una actuació de la coral
de l’Institut Montbui.
La 2a Gala de la Comunitat
Educativa, a punt
El dimecres 21 de març tindrà

lloc a la Sala de petit format
de Mont-Àgora la 2a Gala
d’Homenatge a la Comunitat
Educativa. Es durà a terme
un acte de reconeixement als
professionals del món educatiu montbuienc, i també un
homenatge als professionals
de l’educació que es jubilen
enguany. Entre els homenatjats d’aquesta edició, la mestra de l’escola Antoni Gaudí
Manoli Martínez, la mestre
de l’antiga escola La Tossa i

Durant els darrers dies han
continuat les activitats del
“Fem Més Escola”
El programa educatiu “Fem
Més Escola” no s’atura i durant els darrers dies han continuat organitzant-se nombroses activitats. Així, dijous
passat els infantils de la Llar
d’Infants Santa Anna van
anar a esmorzar a l’escola
Garcia Lorca.
Dissabte va arribar el torn
de la presentació del llibre
dels MiniFop’s a la Biblioteca Mont-Àgora. Excel·lent
acollida per a aquesta activitat que va presentar Natasha
Peterson, amb un relat ple
de màgia i força interior. Els
“MiniFop’s” van fer les delícies de petits i grans, demostrant-nos a través de la seva
història, del seu conte, que
l’edat no importa i que l’important a la vida és creure en
un mateix.
“Las aventures de los Mini-

Fop’s” és un llibre escrit per
la família igualadina formada per la Natasha Peterson,
el Rohan i el Socram. A la Biblioteca Mont-Àgora més de
40 persones van assistir a una
presentació molt lluïda i ben
valorada pels assistents.
Diumenge al matí prop de 200
persones van aplegar-se a la
Sala Auditori de Mont-Àgora
per assistir a la representació
de teatre familiar “Un vestit
nou”, la qual va anar a càrrec
de la companya 7Teatre. La
representació va estar especialment pensada per al públic
familiar.
Com crear el teu propi conte
digital ?
El proper dilluns dia 19 a partir de les sis de la tarda, i dins
del programa “Fem Més Escola” la Biblioteca Mont-Àgora acollirà el Taller “Crea el
teu propi conte digital”. Es
tracta d’una activitat indicada per potenciar la creativitat dels més petits de la casa,
i especialment adreçada als
infants a partir de 5anys.
Cal inscripció prèvia, portar
tauleta o Ipad, i les places
són limitades.

Afectacions de trànsit el proper dimarts al migdia, coincidint
amb el pas de la “Volta” a Catalunya
MONTBUI / LA VEU

A

quest proper dimarts
la segona etapa de la
Volta Ciclista a Catalunya portarà els ciclistes
fins a la Conca d’Òdena, procedents de Mataró, i passant
per Capellades, Vilanova del
Camí, Igualada i marxaran
cap a Sant Martí de Tous pel
tram montbuienc de la carretera C-241, a tocar de la urbanització La Mallola i el nucli
del Saió. Els ciclistes participants a la “Volta” haurien de
passar pel cor de la Conca
d’Òdena entre les 15.15 i les
15.45 hores si es compleix
l’horari previst per l’organització. A la Rambla d’Igualada
es disputarà un esprint (meta
volant) de l’etapa del dia.
Previsió d’afectacions a tots
els nuclis montbuiencs
Tot plegat comportarà importants afectacions a la mobilitat

de vehicles, aproximadament
entre les 15 i les 16 hores, especialment per als veïns de
la urbanització La Mallola, El
Saió, Coll del Guix i disseminats, que es veuran afectats
per un tall de carretera que
podria oscil·lar entre els 30 i
els 60 minuts.
Però aquest tall també afectarà de forma important la mobilitat habitual, en un horari
complicat (inici de classes de
tarda a les escoles i instituts),
als veïns del Nucli Urbà i Nucli Antic que vulguin desplaçar-se cap a Igualada entre les
15.00 i les 16.00 hores i també als que vulguin tornar cap
a Montbui procedents de la
zona nord d’Igualada. Si les
previsions es compleixen es
preveu que estigui tallada la
circulació de vehicles, en ambdós sentits de la marxa, pel
pont de Vista Alegre i també
quedarà tallat en els dos sentits el pas de vehicles pel Pont

Gran. Cal destacar que a Igualada la zona compresa entre
l’Avinguda Montserrat, Carrer
Soledat, Rambles i Avinguda Gaudí serà l’espai pel qual
passarà la cursa, i això comportarà talls i afectacions molt
importants en la mobilitat de
vehicles en sentit sud-nord i
nord-sud. Veïns de les zones
més afectades, entitats i les
grans superfícies comercials
han rebut els corresponents
avisos per part de la Policia
Local montbuienca, en previsió d’afectació.
Des de la Policia Local de
Montbui s’ha informat amb
antelació d’aquest fet amb
avisos i notificacions diverses
als veïns dels diferents nuclis
montbuiencs, advertint-los
d’aquesta possible complicació en les comunicacions a la
conurbació. També es donarà
puntual informació des de la
pàgina web municipal i des de
les xarxes socials municipals.

Una de les opcions que tindran els veïns del Nucli Antic
i el Nucli Urbà si han d’anar
cap a Igualada en hora del tall
viari, encara que sigui perdent una mica més de temps
i recorrent més distància, és
utilitzar la Ronda Sud per enllaçar amb la rotonda de la
C-15 i posteriorment utilitzar l’autovia A-2 per accedir
a la zona nord de la ciutat
d’Igualada.
Des de l’Ajuntament de Montbui i la Policia Local es treballa de forma coordinada amb
la Policia Local d’Igualada i el
cos de Mossos d’Esquadra per
minimitzar en la mesura del
possible els efectes d’aquest
tall, tenint en compte que els
pont gran i el de Vista Alegre
són els que concentren més
volum de circulació.
El Pont petit, la “Palanca”, estarà obert però només garantirà la comunicació fluïda en
sentit oest-est, per la Ronda

del Rec per afavorir els desplaçaments interns cap a Vilanova del Camí.
Des de l’Ajuntament de Montbui s’està informant amb la
màxima anticipació d’aquest
fet, advertint a la ciutadania
de la possibilitat de trobar-se
amb importants retencions.
Com comenta el batlle Teo
Romero “entre les 14.30 i les
15.00 hores hi ha, habitualment, un elevadíssim volum
de sortida de vehicles que
abandonen Montbui en sentit
Igualada. Són persones que,
en la majoria dels casos hi van
per feina o a portar els seus
fills/es a centres educatius.
Demanem previsió i anticipació en la mesura del possible,
perquè a partir de les tres de
la tarda, sinó abans, es tallarà
la circulació. Tenim alternatives de recorregut, hem avisat
amb temps i previsió, i cal
evitar cues i problemes que es
poden evitar”.
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Col·lecció d’imatges de l’Arxiu
Fotogràfic Municipal, a la Sala
d’Exposicions de la Pobla
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

es parets de la Sala d’Ex·
posicions de la Pobla de
Claramunt s’ompliran,
en aquesta ocasió, d’una col·
lecció d’imatges procedents de
l’Arxiu Fotogràfic Municipal
(AFM). La mostra s’inaugura·
rà el diumenge 18 de març, a la
1 del migdia, i es podrà visitar
fins al dissabte 31 de març.
Cada any, pels voltants de Set·
mana Santa, l’espai cultural
acull aquesta col·lecció d’ins·
tantànies que formen part del
fons local, del qual en té cura,
de manera desinteressada, el
poblatà Andreu Miquel. Actu·
alment, a l’arxiu es compta amb
18.900 fotografies, de les quals,
en la mostra d’enguany, se’n po·
dran veure unes 350.
Es trobaran imatges d’èpoques
passades i d’altres de més re·

cents. Entre les fotografies de
temps passats, hi haurà, com
altres vegades, imatges de fa 30
anys, com les del sopar medi·
eval que es va organitzar amb
motiu del mil·lenari del Castell
de Claramunt. També es troba·
ran fotografies de les activitats
i els esdeveniments locals que
van tenir lloc durant el 2017.

L’horari de visites de la mostra
serà de dimarts a dissabte, de
2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8
del vespre. Aquesta exposició
s’organitza des de la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament. Quant
a l’Arxiu Fotogràfic Municipal
està ubicat a la masia de can Ga·
lan i s’obre els dimecres, de les 6
de la tarda a les 8 del vespre.

Caramelles a Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU

E

l 7 de març a Castellolí
vam celebrar les Ca·
ramelles. Som un dels
pocs municipis de Catalunya
que encara mantenim aquesta
tradició. Al poble ja fa més de
100 anys que els nens i nenes
surten als carrers i canten per
les cases la típica canço per re·
bre obsequis.
Ens expliquen els veïns i ve·
ïnes del poble que abans les
pròpies famílies ensenyaven
als seus fills la cançó i es pas·
sava de generació en genera·
ció. Els nens agafaven la seva
cistella i, conjuntament amb
tota la colla, passaven per to·
tes les cases i rebien taronges,
avellanes, ous, ametlles... nor·
malment eren aliments que
cultivaven les pròpies famílies
a casa seva. Avui en dia, la tra·
dició es manté però ha evolu·
cionat i la cançó s’ensenya a
l’escola. Els nens van en grups
d’edats similars i el que més il·
lusió els fa es rebre llaminadu·

res i caramels.
Encara que hagi evolucionat
i s’hagin produït aquests can·

vis, a Castellolí no hem oblidat
l’essència de les Caramelles i
esperem no perdre-la mai.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

EMPRESA DE LA COMARCA
CERCA COMERCIAL
Requisits:
-Experiència mínima 2 anys
-Vehícle propi
-Valorable experiència en ventes de
formació i/o serveis de cardioprotecció
S'ofereix:
-Contracte laboral
Interessats/des enviar C.V a:
comercial@labortraining.eu

La quitxalla: ambients
que fan sentir, pensar i
créixer a Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU

L

a Quitxalla és una llar
d’infants rural molt fa·
miliar, propera i aco·
llidora, on es creen contextos
educatius rics que permeten
als infants progressar en el
descobriment i creixement
personal i formar-se una imat·
ge positiva d’ells mateixos.
El contacte amb la natura,
grups classe petits i el tracte
proper amb les famílies són al·
gunes dels punts forts que ens
diferencien de les altres llar.
El seu projecte educatiu es
base en ambients que fan
sentir, pensar i créixer. Són
entorns estimulants, pensats
per a que els infants puguin
descobrir per ells mateixos les
seves capacitats i necessitats,
sempre acompanyats per les
educadores, però potenciant
l’autonomia i la pròpia identi·
tat. Un dia a dia on els infants
poden escollir el que els agra·

da.
La sala dels Somnis, on la cre·
ativitat no té límit (atelier i joc
heurístic). Els infants poden
fer volar la seva imaginació
i creativitat a través de l’art.
S’ofereixen materials naturals i
no estructurats que ajuden a la
concentració i la coordinació.
La sala del Vull ser (joc simbò·
lic), on poden jugar, descobrir
i imitar els rols dels adults. La
sala de l’energia, on desco·
breixen el moviment. Permet
conèixer més a fins les seves
habilitats i capacitats motrius,
i potenciar el moviment com
a mitjà d’expressió, comunica·
ció i alliberament d’energia.
I la sala del saber, per explo·
rar el món que ens envolta. La
taula de llum, les pasteres d’ex·
perimentació, les projeccions i
diferents propostes que convi·
den a la manipulació i creació.
Els sentits es posen en marxa
per gaudir de les petites coses
de l’entorn més proper.

Vendo finca de 21.500 m2
Con pozo de agua potable, mitad cultivo de olivos y mitad almendros,
zona de caza y setas, en plena naturaleza. Refugio de pastor. Se incluye
casa de pueblo con 7 habitaciones, habitable con muebles, para vivir
todo el año. Bodega de vino, patio para animales y jardín. Ideal para
senderismo, bosques de pinos. Precio total 75.000€
Para más información y visitas:
696084129 Señor José.

Se vende finca de 17.500 m2

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

Plantada con olivos arbequinos, regadío automatico con depósito exterior y pozo
de agua potable, con casa habitable, planta baja para vivir todo el año, placa
solar, gran porche exterior y garaje para coche . Total 120 m2, con muebles.
Sistema de agua potable, se incluye gran tractor y aperos para la finca en buen
estado. Precio total 60.000€ (Aceite de una décima de acidez)

Para más información y visitas:
696084129 Señor José.

30

| COMARCA

Divendres, 16 de març de 2018

La Via Blava del riu Anoia, un projecte L’associació Inama posa
que es compatibilitzarà amb el futur
en marxa diferents
parc fluvial montbuienc
concursos culturals
MONTBUI / LA VEU

MONTBUI / LA VEU

L

a dignificació i millora
del riu Anoia i tot el seu
entorn al terme municipal montbuienc es veurà clarament afavorit pel projecte de
Via Blava que permetrà seguir
el riu Anoia al llarg de 48 quilòmetres per les comarques de
l’Anoia, l’Alt Penedès i el Baix
Llobregat. La Via Blava Anoia
començarà a Jorba i continuarà amb un tram que anirà fent
incursions en el terme municipal montbuienc. En total
seran 2’2 quilòmetres lineals
de Via Blava els que estiguin
a Montbui (tenint en compte
que una part important de la
via estarà a la banda igualadina del riu).
El projecte de la Via Blava Anoia comptarà amb 12
punts d’accés a la via i de
concentració de serveis de
mobilitat, seguretat i tècnics.
El projecte de les Vies Blaves

L

neix com un instrument prioritari per a la dinamització
turística de les comarques de
Barcelona. Al llarg dels rius
es faran actuacions per a millorar el recorregut, recuperar
camins històrics i fer accessibles a la ciutadania espais naturals fins ara desconeguts o
descuidats
Aquest projecte es compatibi-

litzarà amb el futur Parc Fluvial, un ambiciós projecte que
permetrà crear un espai lúdic
i d’oci, un gran pulmó verd a
prop de la zona de Vista Alegre. Precisament aquest Parc
Fluvial connectarà la trama
urbana amb aquesta futura
Via Blava especialment preparada per a la pràctica del
cicloturisme.

Exposició a Mont-àgora: “Feminismes
de feminal” dins els actes del 8-M
MONTBUI / LA VEU

F

ins el proper 3 d’abril
es podrà veure a la
Sala d’Exposicions de
Mont-Àgora l’exposició “Feminismes de Feminal”. Coincidint
amb la celebració del 8-M “Dia
Internacional de les Dones” arriba a Montbui una mostra produïda per l’Institut Català de les
Dones, i que és possible gràcies
a l’organització de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
(MICOD).
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.
‘Feminal’ va aplegar a les seves
pàgines articles que compartien
una mateixa preocupació per
les dones en consonància amb
la modernització necessària de
la societat i, així mateix, va re-

’Associació montbuienca Inama, que aquest
any celebra el seu vintè
aniversari, ha endegat el termini de participació per als seus
concursos culturals. Inama
organitza enguany la tretzena edició del seu tradicional
concurs fotogràfic, també el
concurs fotogràfic per a xarxes
socials i una nova edició del
Concurs de Dibuix Infantil/
Juvenil.
El tretzè Concurs Fotogràfic
tindrà una única categoria –
majors de 16 anys- i la temàtica “La joia de compartir”. Es
podran lliurar fotografies per
participar-hi fins el proper 20
d’abril, de dilluns a divendres
de 17 a 19 hores al Casal de
carrer La Tossa número 12.
Cada autor podrà presentar
un màxim de tres obres, amb
format 18 x 24 o equivalent.
S’haurà de presentar un sobre
gran amb la foto a dintre i amb
el lema, i també un sobre petit
dins el sobre gran amb les dades i amb el número de telèfon
de contacte. Hi haurà tres premis, aportats per l’Ajuntament
de Montbui i la Unió d’Establiments de Montbui (UEM).
Aquests premis es lliuraran
el proper 27 d’abril, a l’espai
de les Arts i del Coneixement
Mont-Àgora.
Pel que fa al Concurs Fotogràfic per a Xarxes Socials, també
estarà centrat en la temàtica
“La joia de compartir”. Per
participar-hi caldrà tenir 14
anys o més, i es podran lliurar

fotografies fins el 20 d’abril per
Facebook i Instagram. A facebook trobareu l’activitat amb
l’etiqueta “event concurs2018” i
a Instagram cal buscar “Inama”.
Per penjar les imatges caldrà
fer servir el hashtag “fotosinama2018”. Cada autor/a podrà
un màxim de tres fotos, amb
qualitat smartphone. Hi haurà
sengles premis a la millor foto
i a la foto amb més “m’agrada”.
I l’Associació Inama també organitzarà el Concurs de Dibuix
Infantil i Juvenil. Aquest concurs es dividirà en dues categories: de 6 a 9 anys i de 10 a
13. La temàtica serà la mateixa
que els anteriors “La joia de
compartir”. La data de lliurament límit de dibuixos serà el
dia 20 d’abril. Es podran lliurar
de dilluns a divendres de 17 a
19 hores al Casal Parroquial
(Carrer La Tossa, 12). Caldrà
adjuntar-hi un sobre amb el dibuix fet en tamany A-4, amb el
títol del dibuix i la data de naixement de l’autor/a. S’acceptarà qualsevol material/tècnica.
També s’hi haurà d’incloure un
sobre petit (dins el sobre gran)
on estaran indicades les dades
del concursant i el seu telèfon
de contacte. Hi haurà premis
als tres millors de cada categoria, cedits per l’Ajuntament de
Montbui.
La cerimònia de lliurament
de tots aquests premis es farà
el proper 27 d’abril, a l’espai
de les Arts i del Coneixement
Mont-Àgora. Si voleu més informació sobre aquests concursos podeu accedir al Facebook d’Inama.

Campanya de comerç
“Montbui box experience”
Montbui ha celebrat diversos actes relatius al 8M. /

collir, mitjançant un equip de
corresponsals a França i Anglaterra, les idees dels moviments
feministes sorgits en aquells
moments a Europa.
Des de ‘Feminal’ es reivindicava
el paper propositiu de les dones, i els seus escrits reflectien
els conflictes generats per les
transformacions de la idea de
feminitat, que apuntaven cap
a una nova identitat més autònoma, pròpia i lliure. L’evolució
d’aquesta idea suposava una
ruptura en la relació amb l’exigència d’un model de relació en-

tre els homes i les dones basada
en la tradicional dependència
emocional de les unes envers
els altres. Però des de la revista
no només es pretenia posar fi a
aquests estereotips, sinó que des
de les seves planes es reivindicava també la tasca que les dones
aportaven en aquell moment a
diferents àmbits professionals.
L’exposició es podrà veure en els
habituals horari de Biblioteca i
Cinema de Mont-Àgora. Totes
les tardes de 16.30 a 20.30 hores
i dijous i dissabtes també entre
les 10 i les 12.30 hores.

MONTBUI / LA VEU

Durant la “Setmana del Comerç de Montbui”, del 19 al 25
de Març, comprar al comerç de
proximitat de Montbui té premi. Tots els tiquets de compra
dels comerços associats a la
Unió d’Establiments de Montbui generats durant aquella
setmana participaran en un
sorteig de 5 Montbui Box Experience. El sorteig tindrà lloc
el dissabte 24 de març, a les
12.00 del matí, al Boulevard
de la carretera de Valls, on és
fixarà una carpa, per tal de
ser més visibles.

La Unió d’Establiments de
Montbui (UEM) vol aprofitar
la Setmana del Comerç per
remarcar la importància de
viure les compres del petit comerç com una experiència en
sí mateixa, a diferència d’altres
canals de compra. Per això la
UEM convida als seus clients
a conèixer i viure els diferents
establiments de Montbui. Per
aquest motiu sorteja 5 Montbui Box Experience, entre els
quals hi ha més de 40 experiències, dels 40 socis col·laboradors: un dinar per dos persones, un massatge, un val per el
manteniment del cotxe etc.
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Vilanova Comerç promociona Els propietaris forestals i l’Ajuntament
el comerç local en un canal
es comprometen a fer una aclarida
propi de Youtube

dels boscos vilanovins

VILANOVA DEL C. / LA VEU

V

ilanova Comerç continua innovant per
promocionar els comerços associats i difondre
els productes i serveis que
s’ofereixen. Recentment han
estrenat un canal propi a Youtube on ja es pot veure el primer vídeo promocional que
compta amb la col·laboració
de diferents establiments locals.
L’entitat s’apunta així a l’ús de
les xarxes socials com a eina
de promoció. Fins ara, era
habitual veure a Facebook les
promocions dels comerços
associats així com altres informacions de caràcter més
general però d’interès per als
comerciants. La dinamitzadora de Vilanova Comerç,
Leonor Garcia, reconeix que
és important estar presents a
les xarxes socials per arribar a
tots els públics, però sobretot
per atansar-se al públic jove.
En aquest primer vídeo hi ha
imatges de diferents comerços vilanovins: +KLlibres,
Cerámicas Rocandi, Dietètica La bona salut, Anforas,
Seguros Bilbao Vilanova del
Camí, Supermercats Supermas, Mercat Sant Hilari i
Entreteixits. Garcia assegura
que els responsables d’aquests
establiments han fet una valoració molt positiva de l’experiència que servirà per
promocionar el comerç local
molt més enllà del municipi.
Vilanova Comerç compta
amb una quarantena d’establiments associats i per això,
explica Leonor Garcia, la intenció de l’entitat és anar pu-

blicant vídeos promocionals
on hi vagin apareixent tots
ells. De moment, diu Garcia, no hi ha una planificació
concreta sinó que es va fent a
mesura que hi ha comerços
interessats en la iniciativa. La
dinamitzadora de Vilanova
Comerç ha assegurat que té
una llista amb una quinzena
d’establiments per continuar
amb els vídeos promocionals.
Un regal per celebrar el dia
dels enamorats i una flor
per donar la benvinguda a la
primavera
Del 12 al 17 de febrer, es va
celebrar la campanya “Enamora’t del teu comerç” amb
l’objectiu d’allargar les rebaixes del gener i motivar les
compres en un mes tradicionalment fluix. La campanya,
explica Garcia, ha estat ben
valorada pel comerç local i
malgrat que no s’ha traduït en
moltes vendes sí que ha estat
interessant, diu, des del punt
de vista de la interacció amb
la clientela i, per tant, es plantegen donar-li continuïtat.
D’altra banda i seguint el calendari d’activitats, Vilanova
Comerç, ja ha anunciat la següent acció que serà del 9 al
14 d’abril. Per celebrar la primavera amb la clientela, els
comerços associats s’afegeixen a la campanya “El Mercat et regala una flor” que els
comerciants del Mercat de
Sant Hilari celebren des de
fa molts anys. Durant aquella setmana, els comerços
oferiran als seus clients una
butlleta per compra i al final
de la setmana sortejaran diferents plantes.

VILANOVA DEL C. / LA VEU
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’Associació de Propietaris Forestals Serres
de Miralles-Orpinell
i l’Ajuntament de Vilanova del Camí duran a terme,
amb el suport de la Diputació de Barcelona, un projecte
d’aclarida de tots els boscos
vilanovins. Dijous passat,
una quarantena de propietaris forestals es van trobar a la
sala de plens municipal, per
informar-se sobre aquesta actuació que es portarà a terme
al llarg d’aquest 2018, gràcies
a la gestió conjunta de l’administració i els organismes
forestals.
L’acte va comptar amb les intervencions de Juan Manuel
Cividanes, regidor de Medi
Ambient i Urbanisme; Jaume
Olivella Domingo, president
de l’Associació de Propietaris
Forestals Serres Miralles-Orpinell, i Ana Morgado Souto,
enginyera de forest, en representació de la Diputació de
Barcelona.
Segons ha explicat Francesc
Sabaté, secretari de l’Associació de Propietaris Forestals
Serres Miralles-Orpinell, a
la trobada es va explicar als
propietaris que Vilanova del
Camí disposa d’un Pla Tècnic
de Gestió i Millora Forestal
conjunt, actualment aprovat
per l’administració forestal.
“Els propietaris que estan
dins d’aquest àmbit, tenen la
possibilitat de sol·licitar l’adhesió de la seva propietat per
tenir la finca ordenada a partir del que preveu el pla”, assenyala. A més han de donar

el consentiment per poder-hi
actuar.
Tal com es va informar els
assistents, hi ha unes zones
boscoses d’actuació prioritària, amb una superfície aproximada de 200 hectàrees. Són
considerades zones estratègiques o d’alt risc d’incendi.
“Una es troba a la dreta, cap
a ponent, del camí de Collbàs
i una altra, cap a ponent, del
camí que va des de Can Baldufes fins al dipòsit de l’Aromir”, descriu Sabaté.
Des de l’associació valoren
de manera molt positiva la
resposta dels participants a
aquesta reunió. Afirmen que
la jornada va ser un èxit, perquè la majoria dels assistents
eren propietaris de la zona
d’actuació prioritària i es van
mostrar molt receptius. “En
el decurs de la divulgació, es
va anar situant, mitjançant
el cadastre, la propietat dels
seus boscos, dins del mapa
del municipi de Vilanova del
Camí”, detalla Sabaté.

Els assistents van manifestar
el seu agraïment per les facilitats i ajuda per part dels representants de l’Ajuntament
de Vilanova del Camí, la Diputació de Barcelona i els altres organismes forestals, que
volen portar a terme aquesta
gestió d’aclarida als boscos
de Vilanova del Camí, en el
decurs d’aquest any 2018.
Segons afirma Sabaté “queda
demostrat que tot són avantatges pels propietaris forestals, i en conseqüència, pel
bosc en general, del que en
gaudeix la nostra societat”.

L’Associació de Propietaris Forestals Serres
de Miralles-Orpinell i
l’Ajuntament de Vilanova del Camí duran a
terme, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, aquest projecte

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

OFERTA HIVERN 2018 CALDERA CONDENSACIÓ

995€

· Màxima classe d’eficiència estacional
de calefacció A
· Rendiment d’ACS perfil XL i XXL

(IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys +
Contracte Manteniment de 7 anys*
*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent de la instal·lació
*Condicions de garantia especificades 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 fins a 7 anys NO té cap cost addicional

· Estalvi energètic fins a un 30%

LA VEU
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Cursa ciclista a
Igualada, 1951

a propera setmana la Volta Ciclista a Catalunya tornarà a
passar per Igualada. La ciutat ha estat sempre un referent
d’aquest esport, que es va introduir a inicis del segle XX. El
1945 es va fundar la Unió Ciclista Igualadina (UCI), una
entitat que va arribar a gestionar curses molt importants a tot el país,
de nivell semiprofessional. A la imatge, podeu veure els ciclistes, a
la Rambla d’Igualada, el 1951, al costat de Mossèn Borràs.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada.
Fons Bausili-Pons (autor desconegut).
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“Canvi de marxa”, un taller per
reflexionar sobre el lleure nocturn

Teresa Forcades tanca el 7
d’Experiències d’enguany

PIERA / LA VEU

PIERA / LA VEU

E

l passat dilluns 12 de
març, el teatre Foment
de Piera va acollir l’activitat ‘Canvi de marxa’, una
proposta educativa per a fer
reflexionar al jovent de la comarca sobre el lleure nocturn
i els factors de risc que es poden trobar com l’alcohol, les
drogues o les distraccions.
En l’activitat, van participar
al voltant de 250 joves, entre
alumnat de 4rt d’ESO de diversos centres de Piera i estudiants de programes de formació i inserció.
El taller va consistir en una
representació fictícia d’una
conversa entre dues germanes,
una de les quals presencia un
accident de trànsit de camí a
la discoteca i explica a l’altra
com ha procedit per avisar-ne
les autoritats i socórrer les
persones afectades. La dinà-

T

mica va incloure també vídeos
informatius i testimonis reals.
L’activitat va ser impulsada
per la fundació Mutual de
Conductors i va comptar amb
el suport del Servei Català de
Trànsit i de l’Ajuntament de
Piera. L’alcalde de Piera, Josep
Llopart, el regidor d’ensenyament i formació, Josep Maria

Rosell, i la regidora de seguretat ciutadana, Maite Guzman,
hi van participar. Així mateix,
el cap de la policia local de
Piera, Toni Navarro, va oferir
la seva visió de la situació i el
bomber pierenc Francesc Castillo també va compartir les
seves experiències professionals.

Fomentar els valors de l’esport
entre el jovent

eresa Forcades, és l’encarregada de tancar el
4t cicle del 7 d’experiències que ha programat la
Biblioteca de Piera al llarg de
7 dijous consecutius durant
els mesos de febrer i març
d’enguany. Amb una aposta
ferma i decidida per difondre
les experiències de professionals i especialistes en diferents
camps de la ciència i les humanitats, la Biblioteca tanca el
cicle amb l’objectiu assolit.
Fe i llibertat és el títol de l’experiència del dijous 22 de
març a les 19h a càrrec de Teresa Forcades. Parlarem dels
temes que són més importants per a ella i sobre els quals
n’ha reflexionat més: la llibertat i l’amor, la justícia social i
el compromís polític, la salut
pública, el feminisme, la fe i el
perdó.
A Fe i llibertat, la metgessa,
teòloga i monja benedictina
catalana, barreja les seves vivències personals amb reflexions sobre l’ètica, la religió i

Andreu Martin visitarà
Piera
PIERA / LA VEU
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l passat dijous 1 de
març, l’alumnat dels
programes de formació i inserció de l’Anoia van
participar en una trobada a
l’institut Milà i Fontanals amb
esportistes de la comarca, que
els hi van parlar de la seva
trajectòria professional i de
les seves experiències. El pierenc Isaac Mateos, subcampió
d’Espanya de ciclisme adaptat,

va participar-hi amb una xerrada sobre la superació personal a l’esport. Així mateix, els i
les joves van poder gaudir de
les històries de l’especialista en
supervivència extrema Carlos
Vico, dels consells d’Albert
Riba i de les paraules del biomèdic i dietista Alberto Delgado.
Aquesta trobada s’emmarca
dins el projecte ‘Els valors en
l’esport’ de l’alumnat dels programes de formació i inserció
de l’Anoia, que té com a objec-

tiu fomentar els aprenentatges
positius de l’esport per contribuir en la formació dels joves
com a persones. El programa
busca promoure els valors del
respecte, la humilitat, l’esforç,
la superació i el treball en
equip entre el jovent de la comarca. El projecte té prevista
una trobada educativa més el
pròxim dijous 12 d’abril, on
l’alumnat posarà en pràctica
tot allò après aquests mesos en
una nova jornada esportiva a
l’estadi atlètic d’Igualada.

la política, i ensenya que la fe
cristiana pot ser una força per
al canvi radical. En el marc
de la tradició de la doctrina
social catòlica i la teologia de
l’alliberament, aplica la seva
perspectiva als temes que són
principals per a ella.
Teresa Forcades ha destacat
per ser crítica en el camp de la
teologia feminista i de la salut
pública davant de la indústria
farmacèutica. També és una
de les fundadores del Procés
Constituent a Catalunya, on
hi participa amb uns principis
explícitament independentistes i anticapitalistes.
La presentació anirà a càrrec
del pierenc Pere Tuset, educador social, teòleg i professor
de secundària.

n el marc del cicle de
diàlegs Avui també és
Sant Joan de la Fundació Antigues Caixes Catalanes
i Grup BBVA amb la col·laboració d’Edicions 62, l’Andreu
Martín ens parlarà sobre el
compromís i la identitat col·
lectiva a partir de la seva novel·la Cabaret Pompeya (Premi Sant Joan 2011) el dimarts
20 de març a les 19h a la Biblioteca.
Andreu Martín (Barcelona,
1949) és escriptor. Llicenciat
en Psicologia, aviat va iniciar-se com a guionista de còmic, fins que va començar la
seva fecunda trajectòria novel·lística. La seva obra el situa
com un dels més rellevants
escriptors de novel·la negra
del país. La seva destacada
producció novel·lística ha rebut el premi Memorial Jaume
Fuster 2003 pel conjunt de la
seva obra i el premi Pepe Carvalho 2011 de novel·la negra
per la seva trajectòria. A més
de dramaturg, la seva prolífica

activitat creativa inclou la de
guionista de sèries televisives.
En el cicle, que enguany arriba
a la seva 5a edició, escriptors
guardonats en els darrers anys
amb el Premi BBVA Sant Joan
i psicòlogues expertes parlen
de valors i emocions universals a partir dels arguments de
les respectives obres guardonades.
En aquest format l’Andreu
Martín compartirà conversa
amb la psicòloga Núria Vendrell, entre ambdós s’establirà
un diàleg entorn les experiències, emocions, valors... que
ens transmeten els personatges i les situacions plantejades
a la novel·la que sovint sentim
tan pròximes als nostres propis sentiments.
Cabaret Pompeya és una magnífica novel·la, que constitueix
tot un passeig per la història
de Barcelona de la primera
meitat del segle XX, Andreu
Martín fa un cant a favor de
les víctimes de moviments polítics que, com les dels protagonistes, marquen dramàticament les vides de les persones.
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La Policia Local pierenca Cap de setmana reivindicatiu i d’art
amplia en parc de vehicles als Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU

D
PIERA / LA VEU
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a Policia Local de Piera
ha ampliat el seu parc
de vehicles amb una
motocicleta de segona mà
que l’Ajuntament ha adquirit a cost zero. Es tracta d’un
vehicle model BMW R850RT
que, per les seves característiques, s’havia deixat d’utilitzar
en el departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya. El consistori només ha
hagut d’afrontar la despesa
que ha suposat l’equipament

policial.
A l’acte de lliurament hi han
assistit, entre d’altres, l’alcalde de Piera, Josep Llopart, el
primer tinent d’alcalde, Jordi Madrid, i la regidora de
Seguretat Ciutadana, Maite
Guzman. Va ser al 2015 quan
es van iniciar els tràmits per
aconseguir alguna motocicleta més per patrullar pels
carrers de Piera. En funció
dels resultats, no es descarta
la possibilitat d’adquirir una
altra motocicleta que, de moment, restarà en dipòsit.

Piera va commemorar el
Dia de la Dona

os dies després i
coincidint en dissabte, el poble dels Hostalets va commemorar el Dia
de la Dona amb un acte principal a la sala del teatre del
Casal Català. La regidora de
l’Ajuntament, Marta Casas,
es va encarregar de presentar,
un any més, una trobada que
reivindica els drets de les dones i denuncia les situacions
de desigualtat i abús d’una
societat que encara ha de fer
molta feina per combatre actituds de caràcter masclista.
La primera part la van protagonitzar Berta Ares al violí
i la dansa de Laura López i
Clara Cunill. El teatre, amb
una bona assistència de públic, va seguir amb atenció
una coreografia basada en la
coordinació de l’instrument,
el ball i la paraula. Textos reivindicatius, un vídeo i una
cançó final cantada conjuntament van completar un acte
que també va comptar amb
una xerrada de l’educadora
social de l’entitat igualadina
‘Dones amb empenta’, Adela
Morera, que va donar pas a la
presentació del que serà l’Associació de Dones dels Hostalets de Pierola.
Precisament, les fundadores
estan treballant per constituir-se com a entitat i van
convidar tothom a sumar-se a

la iniciativa per fer passos cap
a la igualtat des de l’àmbit local. Un refrigeri final va servir, justament, per aprofitar i
parlar-ne d’una forma distesa
i directa.
Per altra banda, diumenge
va tenir lloc el concert dels
Amics de la Música dels Hostalets de Pierola amb el taller
didàctic i el concert de l’EuroQuartet de Barcelona. Una

oportunitat per als alumnes
i professors del Centre d’Estudis Musicals Cal Maristany
que van poder compartir
coneixements i experiència.
Cal destacar que el concert,
finalment, va incloure sardanes en un repertori a l’alçada
de la qualitat d’uns magnífics
músics que ja han assistit al
nostre municipi en diverses
ocasions.

Gabriel Rufián participarà en un acte
doble als Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU
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mb motiu de la commemoració del Dia
Internacional de les
Dones, l’Associació de Dones de Piera va organitzar
dimecres dia 7 de març una
lectura poètica. Més d’una
trentena de persones van assistir a aquest esdeveniment
que es va iniciar amb la lectura del manifest del Dia de

la Dona, a càrrec de Josefa
Ribera. A continuació, les
poetesses Assumpta Saumell
i Mabel Escribano van oferir
un recital de poemes en català i castellà escrits per dones.
Entre les assistents no van
faltar les regidores Maite
Guzman i Neus Nuñez que
van obsequiar les poetesses
amb una ampolla de cava i
un llibre sobre la història de
la vila.

emà dissabte, 17 de
març, als Hostalets
de Pierola se celebrarà un acte organitzat per la
secció local d’ERC que comptarà amb la presència del diputat republicà al Congrés de
Madrid, Gabriel Rufián.
Rufián oferirà un doble acte
al municipi de l’Anoia Sud;
d’una banda, a partir de les
10h tindrà lloc un esmorzar
popular al local social de Serra Alta, obert a tothom, i on
es podrà conversar amb el diputat, mentre, d’altra banda, a
les 12:30h hi haurà un vermut
al pedrís de la Placeta, al nucli urbà d’Hostalets, en què

també es comptarà amb el de
Sabadell.
En ambdues trobades, obertes al públic, tots els assis-

tents podran dirigir les seves
qüestions, dubtes i opinions
al diputat republicà, Gabriel
Rufián.
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Un març ple d’activitats a la Biblioteca Vuit detinguts en una
El Safareig de Capellades
investigació contra el
tràfic de drogues a Piera
cialment per als nens i nenes
CAPELLADES / LA VEU

A

quest mes de març la
biblioteca El Safareig
ha organitzat un munt
d’activitats per a totes les edats.
D’una banda, hi ha les propostes que es repeteixen cada mes,
com ara el tastet del lot acabat
d’arribar el primer dimarts de
mes, i la lectura de contes del
racó de les emocions que es
fa cada divendres a les 6 de la
tarda.
D’altra banda, aquest mes de
març s’ha previst per als més
petits diferents activitats. La
primera va ser dimarts passat,
en motiu del Dia de la Dona.
La Lídia Clua va explicar, entre
d’altres històries, “I va moure muntanyes”, un conte que
recorda com amb determinació s’aconsegueixen moltes
coses. Aquesta setmana, per
als infants a partir de 4 anys,
el dimarts es farà un nou Laboratori de Lectura: “El llop
ha tornat”. Aquesta activitat

necessita inscripció prèvia.
També per als petits aquesta
setmana, el divendres 16 a les
6 de la tarda, es farà el segon
Storyelling. En aquesta ocasió
anirà a càrrec de l’Escola d’Anglès New Trends, que explicarà “The rabit and the carrot”.
Encara per als més petits hi
haurà una proposta especial.
El dia 20 de març es farà una
sessió especial de l’Hora del
Conte e anirà adreçada espe-

d’1 a 3 anys. La Clara Gavaldà
explicarà “Animals de tots colors”. Finalment, per als més
nens i nenes cal destacar que el
dimarts 27 s’ofereix una tarda
de cinema amb la projecció de
“Gru 3: el meu dolent preferit”.
Aquest mes de març també
s’ha pensat una proposta per
als més grans. Es tracta d’un
taller de nutrició saludable
que es podrà fer en dues sessions. La primera és aquest dimecres 14 de març, a les set de
la tarda. La nutricionista Núria Gabriel, donarà les claus
per a una alimentació saludable. En aquest cas parlarà sobre “Aliments i depuració” per
aprendre quin són els aliments
que ajuden a mantenir la pròpia energia i depurar l’organisme correctament. El següent dimecres, 21 de març,
es farà la sessió “Organitza
el teu menú”, on fins i tot es
planificarà l’esmorzar de tota
una setmana.

L’Ajuntament de Capellades engega una
campanya per evitar l’abandonament de
voluminosos al carrer
CAPELLADES / LA VEU
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quests dies l’Ajuntament de Capellades
inicia una campanya
per sensibilitzar a les persones que no deixin voluminosos al carrer. Així, s’ha
editat un cartell que recorda
que l’abandonament de voluminosos a la via pública està
prohibit. S’entén per voluminosos a mobles, electrodomèstics, matalassos, pneumàtics, bateries, pintures, olis,
runes, restes de poda i altres.

Tots aquests materials no es
poden deixar a la via pública,
ni al costat dels contenidors.
S’han de portar a la Deixalleria
Municipal, que està situada al
Polígon Industrial La Barquera, al carrer dels Alabrents.
Aquest és un servei que obre
de dilluns a divendres, els matins de 10 a 13 hores i les tardes
de 16 a 20. Els dissabtes obre
també al matí de 9 a 2 i per a la
tarda de 4 a 8 del vespre.
La Deixalleria és un servei gratuït que permet dur els residus
domèstics i de la llar, però no

els de les empreses i tallers, que
han de contractar un gestor de
residus privat.
Tal com destaca el regidor
d’Urbanisme, Sergi Pérez, “els
residus voluminosos esdevenen un problema de salubritat
i dificulten el lliure accés del
vianants, ja que molts acaben
ocupant la mateixa vorera. Cal
recordar que l’abandonament a
la via pública d’aquests residus
pot comportar sancions econòmiques per als infractors.
Cal portar-los a la Deixalleria
municipal ”.

Dimarts vinent passarà per Capellades
la volta ciclista a Catalunya
CAPELLADES / LA VEU

La segona etapa de la Volta
Ciclista a Catalunya passarà
aquest proper dimarts 20 de
març per Capellades. Aquesta etapa, on hi participen 25
equips, començarà a Mataró i
acabarà a Valls. S’espera que per
Capellades passin a partir de les

3 de la tarda.
En previsió de les possibles escapades, i per facilitar el normal
desenvolupament de la cursa,
es tallarà el trànsit a dos quarts
de tres de la tarda. Els ciclistes
vindran de l’estació, pujaran per
l’avinguda Maties Guasch i continuaran per la B23 en direcció
a la Pobla de Claramunt. Men-

tre no acabin de passar tots els
participants la circulació estarà
tallada i no es podrà passar per
aquests carrers.
Un dels millors llocs per veure
passar els ciclistes és l’Avinguda
Maties Guasch, recordant que
mentre estan passant els corredors no es pot creuar per la carretera sota cap concepte.

PIERA / LA VEU

A

gents de la Policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la
Unitat de d’Investigació de
la comissaria de l’Hospitalet
de Llobregat van detenir, el
dimecres 7 de març, tres homes, de nacionalitat espanyola
i iraniana, com a presumptes
autors d’un delicte contra la
salut pública, concretament
tràfic de drogues i per un delicte de defraudació de fluid
elèctric i van comissar més
de 2.000 plantes de marihuana i dos quilos de substàncies
preparades per a la seva distribució. Així mateix una dona,
de nacionalitat cubana i de 38
anys, va quedar investigada.
La investigació es va iniciar el
mes de setembre de 2017 quan
els agents van sospitar sobre
l’activitat que es duia a terme
a l’interior d’una nau d’un polígon industrial de l’Hospitalet
de Llobregat. Aparentment
l’empresa estava arrendada
per una companyia dedicada a
la producció de material audiovisual i vídeos musicals, però
els agents van constatar durant les primeres vigilàncies
que l’activitat no concordava
amb els moviments de persones detectats.
A finals del mes de setembre
els investigadors van detenir
quatre homes en el moment
en què aquests accedien a la
nau industrial i en el registre posterior van localitzar
quatre cultius de marihuana
en funcionament amb 1.600
plantes. Seguidament també
van detenir l’administrador de
l’empresa fictícia creada per simular una activitat legal, però
que va resultar ser un testaferro que havia acceptat signar
uns documents a canvi d’una

remuneració econòmica.
Vista la sofisticació emprada
pels responsables del grup per
tal de simular l’activitat i per
tal de no deixar rastre sobre
les seves veritables identitats,
els investigadors van continuar amb les gestions per obtenir noves informacions. Els
agents van poder determinar
que un dels responsables de
l’activitat tenia el seu domicili en una urbanització aïllada
del municipi de Piera (Anoia)
i que allà disposava d’altres
cultius.
De la investigació de l’activitat del principal investigat,
els agents van poder conèixer
que aquest es valia de persones sense recursos econòmics
o amb addicions per tal que
aquestes fessin el manteniment dels cultius. Els agents
van estrènyer el cercle de vigilància sobre el principal investigat i van poder determinar que, tot i no fer ostentació
d’un nivell de vida elevat, disposava de diversos béns i propietats.
Durant la primera setmana
del mes de març els investigadors van realitzar tres nous
registres domiciliaris a Piera
i l’Hospitalet de Llobregat i
van detenir el principal investigat i dos col·laboradors.
Els agents van localitzar tres
nous cultius i dos kilograms
de marihuana i haixix preparats per a la seva distribució.
Així mateix una dona, de nacionalitat cubana i de 38 anys,
va quedar investigada.
Els detinguts van ser posats
a disposició judicial i en va
ser decretada la seva llibertat
amb càrrecs. A hores d’ara la
investigació es troba oberta per tal d’identificar altres
persones presumptament implicades.

COMARCA |

Divendres, 16 de març de 2018

37

La presidenta de la
Set empreses turístiques de l’Anoia
Diputació Mercè Conesa, obtenen la certificació de turisme
visita avui l’Anoia
sostenible BIOSPHERE
COMARCA / LA VEU

L

a presidenta de la Diputació de Barcelona,
Mercè Conesa, visitarà
avui divendres, 16 de març,
els municipis de Masquefa, la
Torre de Claramunt, la Pobla
de Claramunt i Igualada, on
es reunirà amb els seus respectius alcaldes i coneixerà
diferents projectes municipals realitzats amb el suport
de la Diputació.
Posteriorment, a les 13.00 h,

Mercè Conesa inaugurarà les
obres d’ampliació de la seu del
Consell Comarcal de l’Anoia,
juntament amb el president,
Xavier Boquete, acompanyada del vicepresident primer de la Diputació i alcalde
d’Igualada, Marc Castells i
altres membres de l’equip de
govern de l’ens comarcal.
Finalitzada la inauguració, la
presidenta atendrà els mitjans
de comunicació a la mateixa
seu del Consell Comarcal de
l’Anoia.

L’Audiència confirma
la pena de presó per a
l’exalcalde de la Torre,
Ramon Ferri

LA TORRE DE C. / LA VEU

L

’Audiència de Barcelona ha confirmat la condemna d’un any i tres
mesos de presó i nou anys
d’inhabilitació per a càrrec públic a l’exalcalde de la Torre de
Claramunt Ramon Ferri (CiU)
per un delicte sobre l’ordenació
del territori. Els magistrats de
la secció 8a de l’Audiència de
Barcelona han desestimat els
recursos presentats en contra
de la sentència del titular del
jutjat penal 8 de Barcelona.
La sentència de l’Audiència
també confirma la pena d’un
any i sis mesos de presó i deu

anys d’inhabilitació per a l’arquitecte municipal, així com
també la pena d’un any i tres
mesos de presó per als propietaris de la finca rústica Cal
Tiquet, on es van construir
les edificacions il·legals. Tant
l’exalcalde com l’arquitecte haurien permès, entre els
anys 2002 i 2006, la construcció d’un complex recreatiu en
sòl no urbanitzable i d’interès
agrícola. A més, els jutges també obliguen a enderrocar totes
les edificacions.
La pena no suposa l’ingrés a
presó per a cap dels condemnats, que no tenen antecedents.

T. 93 803 66 14
Repartiment de correspondència. Recollida diària.
discompublicitat@gmail.com
AVGDA. DTOR. PASTEUR, 21 BAIXOS
08700 - IGUALADA

COMARCA / LA VEU

E

l passat dimarts 13 de
març va tenir lloc l’acte d’entrega dels distintius del compromís per la
sostenibilitat Biosphere 2017,
que s’atorguen a 245 empreses i serveis de la demarcació
de Barcelona, 7 dels quals de
l’Anoia; Punt de difusió i cultural d’Igualada, Oficina de
Turisme de Calaf, Observatori de Pujalt i els allotjament
rurals de Cal Fuster de la Plaça de Tous, Cal Barrusca de
Prats de Rei, Cal Prat de Calonge de Segarra i Cal Morei
de Santa Càndia a Orpí.
El “Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere” vol
estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de
les comarques de Barcelona.
Es tracta d’un programa de-

Per publicitat a

senvolupat per la Diputació
de Barcelona, amb el suport
de l’Institut de Turisme Responsable (ITR), que té com a
principal finalitat implementar una gestió més sostenible
en tots els agents d’una destinació turística. El desplegament i implantació territorial del programa s’articula
amb la Cambra de Comerç
de Barcelona, com a entitat
representativa del sector empresarial de les comarques de
Barcelona i amb una gran implantació territorial, i els 11
ens de gestió turística comarcals en conveni amb la Diputació de Barcelona.
A l’Anoia, és el Consell Comarcal de l’Anoia l’ens gestor
i impulsor perquè les empreses s’adhereixin a aquesta
metodologia de treball en la
línia de la qualitat i la sostenibilitat.

Des del Consell Comarcal
de l’Anoia en els darrers anys
es treballat dins el projecte d’implantació del Sistema
Integral de Qualitat Turística
en Destinacions, més conegut
com a SICTED i el segell BIOSPHERE.
Les empreses de serveis turístics de la comarca interessades en adherir-se al projecte
i aconseguir el segell hauran
de seguir un programa basat
en l’assistència a formacions,
participació en tallers col·lectius i rebran l’assessorament i
acompanyament d’implantadors especialistes en el compliment dels requisits del segell.
Per poder participar al projecte cal que ho feu saber a
través del correu electrònic:
que ho feu saber a través del
correu electrònic: turisme@
anoia.cat

URB. PLA DE LA ROXELA

EN VENDA

PARCEL.LA de 630 m 2
PVP 90.000 €
C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat

es disposa de projecte bàsic i d’execució
d’habitatge unifamiliar aïllat

687 178 005
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Calaf celebra el Dia Internacional de la El cantautor de Calaf
Marco Rubiol presenta el
Dona amb diferents accions
seu primer disc en solitari
CALAF / LA VEU

C

alaf es va voler sumar
des del municipalisme
al Dia Internacional
de la Dona Treballadora amb
diferents accions.
Durant dues nits, tant el campanar com la plaça Gran de la
vila es van il·luminrt de lila,
color què es relaciona amb la
dona a causa de diferents històries i llegendes vinculades
a la lluita feministra al llarg
dels anys.
D’altra banda, el ple de l’Ajuntament va aprovar una moció
per donar suport a la vaga
feminista convocada per diferents col·lectius i sindicats
per al dia 8 de març, per això,
algunes treballadores van realitzar vaga durant tot el dia
o una aturada parcial de 2h.
A les 11.30h, a la plaça dels

Arbres, es va realitzar la lectura d’un manifest i una acció visual on diferents dones
de l’Esplai de la Gent Gran
van penjar fotografies seves
i un escrit on explicaven que
els hi havia suposat ser dona
al llarg de la seva vida.
Tot seguit l’entitat juvenil
calafina Arran va realitzar

una dinàmica on convidava als assistents a marcar
en un mural amb diferents
gomets de colors quines
tasques domèstiques feien
els homes i les dones a cada
llar per posar de manifest
que encara existeix un repartiment desequilibrat de
les feines de casa.

Art Ecclesia: descobreix el patrimoni
religiós de l’Anoia
VECIANA / LA VEU

El proper diumenge 18 de
març podreu visitar el Centre
d’Interpretació del Patrimoni Religiós de la Comarca de
l’Anoia, ubicat a l’església de
Santa Maria de Segur (Veciana).
Així, sobre el paisatge de l’altiplà de Calaf, trobareu aquest
espai des d’on podreu fer un
recorregut pel romànic, el
gòtic i el barroc anoienc, una
primera introducció al riquíssim patrimoni anoienc.

El centre Art Ecclesia restarà obert de 11:00 a 13:00
i a les 12:00 es durà a terme
una visita guiada pel mateix.

Podeu obtenir més informació trucant al 635 922 384 o
bé a www.anoiapatrimoni.
cat/”www.anoiapatrimoni.cat

CALAF / LA VEU

M

arco Rubiol per
fi ha fet realitat el
seu somni. Després
d’haver format part del grup
calafí “Ayvala” i del grup “Terapia” amb Santi Mendez com
a percussionista, ara torna als
escenaris en solitari, exposant la seva música al món i
compartint el seu jo més íntim amb la pretensió d’activar
els sentiments d’aquell qui
l’escolta a través de les seves
lletres i les seves notes. La
seva música s’inspira en artistes com Jorge Drexler i Pedro
Guerra i el comparen amb
músics com Sílvio Rodríguez
o Fito.
El seu primer disc, Y a ti,
nada, gracias por todo, són
un grapat de melodies i lletres que ens transporten a

diferents parts d’un mateix.
Cançons introspectives, sentimentals, senzilles i, fins i
tot, optimistes. Cançons, totes elles, amb el denominador
comú d’una guitarra sensible
i una veu sincera que, juntament amb la seva particular forma de compondre,
aconsegueixen una sonoritat
singular. Un disc que et convida a trobar-te a tu mateix,
t’ofereix un espai on ser sense
objeccions i reflectir aquelles
parts de la teva vida que no
tothom pot entendre.
La presentació del disc serà
en un concert que tindrà lloc
el proper dissabte 24 de març
a les 18h a la Sala Folch i Torres del Casal de Calaf
Les entrades estan a la venta
a través de http://entrades.
casaldecalaf.cat/ a un preu de
10 euros

Veciana celebra diumenge
la festa de Sant Gabriel

Calonge de Segarra celebra amb èxit la
10a calçotada popular
CALONGE DE S. / LA VEU

El passat diumenge 11 de
març una setantena de veïns i
veïnes de Calonge de Segarra
es van aplegar al local social del municipi per celebrar
la 10a edició de la calçotada
popular, organitzada per l’associació de Joves de Kalonge amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Calonge de
Segarra. El menú va consistir, a més dels calçots, en xai,
botifarra i cigronets de l’Alta
Anoia, postres i cava. Com
ja és tradició, tot seguit del

VECIANA / LA VEU

dinar la festa va ser amenitzada pel joc del bingo. L’acte
va ser un èxit tant per la bona

participació com per la col·laboració dels veïns i veïnes de
Calonge de Segarra.

Amb un paisatge totalment
primaveral de camps verds
i ametllers florits és com es
presenta el nucli de Veciana
que el proper diumenge 18
de març celebrarà la festa en
honor al seu patró, l’arcàngel
Sant Gabriel.
Com l’any passat, i aprofitant
els immillorables entorns del
temple parroquial, la festa començarà a 2/4 de 12 del matí

amb una ballada de sardanes
a la plaça de l’església. A les 12
del migdia tindrà lloc la missa oficiada per mossèn Enric
Garcia i acompanyada per les
veus de la Coral de Veciana
que la clourà cantant els goigs
a llaor del sant.
A la sortida de missa es farà la
presentació de l’hereu i pubilla d’aquest any i es repartirà
el típic panet beneït gentilesa, enguany, de la família
de Cal Queralt.
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La triatleta Anna Noguera i el saltador Marc Sánchez són
escollits millors esportistes igualadins als Premis Neptú
ESPORTS / LA VEU

E

l Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada ha estat novament l’escenari
aquest diumenge, 11 de març,
de la gala de lliurament dels
Premis Neptú, que distingeixen els millors esportistes de la
capital de l’Anoia durant l’any
anterior. L’acte s’ha dividit en
dues parts: la primera, dedicada als millors esportistes escolars i, la segona, dedicada a
les entitats, clubs i esportistes
federats.
Hi han assistit l’alcalde, Marc
Castells, el secretari general
de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya, Gerard Figueras, i nombrosos regidors del
consistori encapçalats per la
responsable d’Esports, Rosa
Plassa. S’hi ’ha fet la presentació del vídeo promocional de
la candidatura “Igualada, Ciutat Europea de l’Esport 2019”,
en una cerimònia que ha estat
conduïda pels periodistes Marta Carreras i Joan Maria Morros i en què s’hi han pogut veure dos espectacles, Basket beat
i Ricky, el professor de tennis.
El moment més esperat ha es-

tat la designació dels dos millors esportistes individuals,
premis que han recaigut en la
triatleta Anna Noguera, del
Club Atlètic Igualada (CAI)
Triatló, i en Marc Sánchez, atleta de salt d’alçada també del
CAI. Noguera va ser campiona
estatal de Triatló de Llarga Distància, campiona de la Copa
d’Espanya de Triatló de Mitja
i Llarga Distància i Campiona
de Catalunya de Duatló. De
la seva banda, Sánchez va ser
tercer al Campionat d’Espanya
Promesa a l’Aire Lliure, campió
de Catalunya Promesa a l’Aire
Lliure i en Pista Coberta, segon al Campionat de Catalunya Absolut a l’Aire Lliure i en
Pista Coberta i internacional
al Campionat d’Europa Sub’23
amb la selecció estatal. Anna
Noguera s’ha imposat a les altres finalistes, la també atleta
Cora Salas (CAI) i la ciclista
Lorena Llamas (Bizkaia-Durango) i Marc Sánchez, de la
seva banda, ha superat el nedador Àlex Varea (Club Natació
Igualada) i el palista Joan Masip (CER L’Escala).

Millors esportistes en esports d’equip
Tot el protagonisme ha estat per l’hoquei patins: Maria
Díez (Hostelcur Gijón Hoquei
Club), campiona de la Copa
de la Reina amb el seu club i
campiona dels World Roller
Games amb Espanya, i Ton
Baliu (FC Porto), campió de la
Lliga, la Copa i la Supercopa
de Portugal, han estat els guanyadors.
També s’ha distingit Laura
Rodríguez (CNI) i Aitor Caldito (CAI) com els millors
esportistes promesa; Josep
Camats (Club Físic Culturisme de les Peses Igualada)
com el millor entrenador; i el
Juvenil-Cadet del Club Futbol Igualada i el Júnior A del
Club Bàsquet Igualada com
els equips de base amb més
projecció.
Lluís Marimon, reconeixement especial
El jurat dels premis ha atorgat reconeixements especials
a Lluís Marimon (CAI) per la
seva dedicació a l’esport local

i al Futbol Club Fàtima pel
seu 50è aniversari i ha distingit l’Igualada Vòlei Club per
haver organitzat l’esdeveniment esportiu més rellevant
de l’any passat, que va ser el

25è Vòlei Sorra d’Igualada.
Anteriorment, s’han atorgat
mencions als esportistes de
clubs i entitats igualadines
que van assolir l’any passat
resultats importants.

Aquest dimarts a Igualada Esprint Intermedi de la Volta a Catalunya
CICLISME / JOSEP M. VIDAL

A

questa serà la 98a edició de la Volta Ciclista a
Catalunya que començarà el dilluns vinent a Calella
i que acabarà el diumenge a
Barcelona, després de recórrer
bona part del territori català.
Com ja es habitual constarà de
set etapes i serà a la segona, la
del dimarts vinent en el transcurs de l’etapa Mataró-Valls
que els corredors entraran a la
comarca de l’Anoia, a través de
Piera, Vallbona, Capellades, La

Pobla de Claramunt, Vilanova
del Camí i l’entrada a Igualada
serà per les avingudes Montserrat i Caresmar, amb un Esprint
Intermedi a la Rambla Sant Isidre a l’alçada dels números 3133. L’horari aproximat de pas
dels corredors en aquest punt
serà a partir d’un quart de quatre de la tarda.
Així doncs si a l’edició de l’any
passat Igualada va ser final
d’una etapa, enguany Igualada
tornarà a ser protagonista de
la Volta amb aquest Esprint Intermedi. Una Volta a Catalunya

que al ser puntuable pel World
Tour reuneix a tota la flor i nata
dels equips mundials, amb les
seves grans figures i que entre

elles hi han els catalans David
de la Cruz de Sabadell a l’equip
Team Sky, així com Marc Soler
de Vilanova i la Geltrú a l’equip

Movistar recent guanyador de
la prestigiosa Paris-Niça.
Les etapes de la Volta a Catalunya
Dilluns dia 19. Calella-Calella
Dimarts dia 20. Mataró-Valls
Dimecres dia 21. Sant Cugat del
Vallès-Vallter 2000
Dijous dia 22. Llanars-La Molina
Divendres dia 23. Llívia-Vielha
Dissabte dia 24. Vielha-Torrefarrera
Diumenge dia 25. Barcelona-Barcelona
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L’Igualada Rigat recupera la bona dinàmica a l’OK
Lliga golejant al Palafrugell
OK Lliga

NATACIÓ / LA VEU

Jornada 22
CP Voltregà 		3 · 3 Girona
Lleida 		6 · 3 Noia
Igualada 		5 · 0 Palafrugell
PAS Alcoy 		5 · 3 CE Arenys
Reus 		10 · 3 CH Caldes
HC Liceo		2 · 2 FC Barcelona
Vic 		6 · 0 AsturHockey
CH Lloret 		2 · 3 Vendrell
			
1 FC Barcelona
2 HC Liceo
3 Reus
4 Noia
5 Girona
6 Lleida
7 Vendrell
8 Igualada
9 CP Voltregà
10 PAS Alcoy
11 CH Lloret
12 Vic
13 CH Caldes
14 Palafrugell
15 CE Arenys
16 AsturHockey

Foto: Joan Guasch.
HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Rigat va sumar contra l’equip empordanès del Palafrugell
la segona victòria consecutiva
a l’OK Lliga, la primera a casa
des de l’inici de la segona volta. Els de Ferran López van fer
un partit correcte i van saber
aprofitar els errors del rival,
que es va mostrar tou en defensa i atac. Als locals, a pesar
dels cinc gols, els va faltar una
mica de contundència en atac
– els resultat podria haver estat encara més gran – però van
tornar a estar molt forts en defensa, cosa que els va donar el
segon zero de la temporada.
L’inici del partit va ser tímid
per part dels dos equips, que
van avisar al porter rival sense
una contundència excessiva.
L’Igualada Rigat però va aconseguir aviat el domini del partit i va començar a aprofitar
les facilitats que li donava la
defensa del Palafrugell. Sobre

el terratzo de Les Comes es
va veure un Igualada atrevit,
veloç, amb joc combinatiu i
aprofitant bé els espais. Només va faltar una mica més
d’efectivitat perquè el marcador s’obrís durant els primers
minuts de joc.
El Palafrugell va avisar amb
xuts llunyans, alguns, centrats a porteria que va desviar
el guant d’Elagi Deitg. Però
l’Igualada duia el monòleg
ofensiu del partit i ho va certificar al minut 11, amb una
jugada amb el segell de la cantera arlequinada. Una gran
cursa de Roger Bars pel lateral
va acabar amb una gran pilota
dins l’àrea que a ‘Tety’ Vives
només li va caler empènyer
per transformar-la en gol.
El partit va ser de domini
igualadí tota la primera part,
amb diverses oportunitats de
gol. Va ser un partit de rotacions, amb més minuts per

Jordi Méndez, Gerard Miquel
i també Oriol Prat. El resultat
d’1-0 es va mantenir fins gairebé el final de la primera part.
Al minut 24, Gerard Miquel
rematava amb totes les seves
forces una passada d’Oriol Vives, per establir el 2 a 0.
A la represa, Sergi Pla va ampliar distàncies als tres minuts
de joc amb un gol que va foradar tot l’escaire amb una bonica corba. Els empordanesos
van poder empatar mer mitjà
d’un penal pocs minuts després, però Elagi Deitg va aturar la pena màxima.
A l’Igualada Rigat encara li
quedava corda i els homes
amb menys minuts van aprofitar l’oportunitat, com Jordi
Méndez, que va marcar el 4 a 0
segons després d’haver entrat
a pista. El jove de la pedrera va
signar un doblet al minut 45,
per signar el 5 a 0 definitiu.
El tècnic de l’Igualada Ferran

El CNI present al XII
Trofeu CN Sabadell-IV
Trofeu Memorial
Paulus Wildeboer

Pt.
57
55
54
37
35
34
33
32
31
30
25
24
23
11
11
8

J G
22 18
22 18
22 18
22 10
22 10
22 10
22 10
22 10
22 8
22 9
22 7
22 6
22 6
22 3
22 3
22 2

E
3
1
0
7
5
4
3
2
7
3
4
6
5
2
2
2

P Gf Gc
1 99 29 70
3 98 39 59
4 109 52 57
5 65 58 7
7 65 55 10
8 76 69 7
9 60 68 -8
10 57 46 11
7 55 63 -8
10 69 68 1
11 44 57-13
10 47 58-11
11 52 71-19
17 43 85-42
17 35 89-54
18 45112-67

Jornada 23
Noia - CP Voltregà
AsturHockey - Lleida
Palafrugell - Vic
Vendrell - Igualada
CE Arenys - CH Lloret
FC Barcelona - Reus
Girona - HC Liceo
CH Caldes - PAS Alcoy

López, va explicar que al llarg
de la setmana havien treballat
molt la faceta mental. L’entrenador va dir que “volia que
fóssim sòlids en defensa i ho
hem estat. En atac ens ha faltat
fluïdesa però hem estat pràctics”.
L’Igualada tornarà a jugar el
diumenge 18 de març contra el CE Vendrell, a les 12:30
hores del migdia. Després,
l’equip i la competició regular
s’aturaran gairebé un mes, fins
el 14 d’abril.
Fitxa tècnica
IHC RIGAT 5 (2/0): Elagi,
Met Molas, Tety Vives (1), O.
Vives i S.Pla (1), equip inicial. R. Bars, j.Méndez (2),
G.Miquel (1) i O.Prat. M.del
Valle.
PALAFRUGELL 0: Linu,
Gerard, Pol Vives, Ruiz, Ribot, equip inicial. Aldrich i
D.Carles.

A

quest cap de setmana
del 10 a l’11 de març
es va celebrar a les
instal·lacions del CNSabadell
(Can Llong), el XII Trofeu
CNSabadell, IV Memorial Paulus Wildeboer, quarta
etapa del Circuit Català de
Trofeus de Natació. La competició ha tingut una alta participació amb 430 nedadors i
nedadores de 50 clubs.
El CN Igualada hi ha participat amb 3 nedadors, Alex Varea, Laura Rodríguez i Janna
Blaya.
Les proves que han nedat són:
Alex Varea: 50,100 i 200m.
braça, 50 i 100m. papallona i
50m. lliures
Laura
Rodríguez:
100,200,400,800 i 1500m.
lliures
Janna Blaya: 200m. papallona, 200m. estils, 400m. lliures
i 400m. estils
Cal destacar la 2a posició i
medalla d’argent de L. Rodríguez en els 1500m. lliures fent
un temps de 17’10’66.
Mencionar també que tant
l’Alex com la Laura han estat
presents a la gala del Premis
Neptú, ja que van estar nominats com a esportista més
destacat individual masculí
i esportista promesa femení, obtenint aquesta última
l’apreciat premi.

Victòria del sènior del HL Igualada en un intens
cap de setmana per al club
HOQUEI / LA VEU

D

issabte a la tarda
l’equip senior visitava la nova pista del
club Gadex, de Sabadell. Per
baixes d’última hora, l’equip
es presentava molt just de jugadors, cinc i porter, per tant
només tenien un jugador per
fer relleus, i és que en aquest
esport tant exigent són mot
necessaris el canvis constants
per donar frescor i rapidesa
al joc. Així doncs començava
el partit amb un plantejament

defensiu, per evitar sobreesforços i guardar forces.
Els jugadors van sortir concentrats i fent molt bon joc
de contenció, però un xut sec
i dur, amb el porter sense visibilitat, va foradar la porteria de l’Oriol (1-0). Després
d’encaixar el gol, es demanava
temps mort i es donaven noves
consignes. Aixo va fer esperonar l’equip i surten a l’atac.
El resultat és positiu, aconseguien empatar (1-1) i en breu
es posen per davant (1-2). Ara
demanava temps l’equip de Sabadell, però les consignes no

acaben de sortir bé, i torna a
ser l’HLIgualada qui forada
de nou la porteria (1-3). Poc
abans de la mitja part, Gadex
reduïa distàncies (2-3) i posava molta emoció per la segona
part.
Després del descans, els 2
equips surten amb molt de respecte, pero tornava a ser l’HLIgualada qui marcava i agafava
una mica d’avantatge (2-4).
La confiança creixia, però el
cansament també es feia notar. Gadex pressionava molt i
aconseguia reduir distàncies
de nou (3-4). Jugades llargues

d’atac per part dels 2 equips no
aconseguien veure porteria.
El nervis es van apoderar dels
dos equips, però ningu marca i el temps corre. A manca
d’un minut i mig, Gadex feia
un canvi ofensiu, treia el porter i posava un jugador més
de camp, els atacs eren constants i, ara sí, el cansament del
l’HLIgualada era notable. Però
tot i això, aconseguien defensar el resultat i sortir victoriosos de la nova pista de Gadex.
Des d’aquí felicitar al club Gadex i la ciutat de Sabadell per
la inversió feta amb la nova

pista per gaudir d’aquest espectacular esport.
Porter: Oriol Sánchez
Jugadors: Toni Marcet, Nil Domènech, Albert Muntadas, Albert Mudarra, Eric Gamboa.
Resultats dels equips
Prebenjamins: HLIgualada 3 –
Tsunamis 0
Benjamí: HLIgualada 1- Jujol 7
Aleví: HLIgualada 1 - Tsunamis 3
Juvenils: HLIgualada 2- Tsunamis 7
Sèniors: HLIgualada 5 - Tsunamis 5.
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El CF Igualada cedeix un empat a les Comes abans de visitar
el camp del líder Viladecans
PERE SANTANO / LA VEU

E

Alineació: Dani, Aleix, Cano,
Bernat, Martí, Fran (C), Thomas, Joel, Doblas, Güell i Abdel. També van participar:
Moragas i Seydou

En els últims minuts de partit
va arribar el gol de la sentència, a través d’una falta que
servia Marcet i que rematava
de cap Cubí al fons de la xarxa, que significava la victòria.
Un triomf per segellar, un any
més, la permanència a Segona Divisió Espanyola. Amb
aquesta victòria l’equip arriba
als 30 punts i es manté 8è.
Alineació: Noelia, Júlia, Esther, Cubi, Elena, Míriam,
Núria, Marcet, Judit, Marina i
Bernadí. També: Carla Roset,
Andrea Garrido i Laura Ribas.

ls de Mestre es van deixar empatar en dues
ocasions davant el Vista Alegre i sumen tres partits
sense guanyar, tot i la millora
en el joc.
Partit molt igualat el que es
va veure a Les Comes, on els
igualadins no van poder mantenir l’avantatge i van cedir un
empat a casa.
El matx va començar amb
molt bones sensacions pels
locals, on la gran intensitat en
els darrers metres de camp.
Això va permetre que al minut 20, després d’una gran jugada de Fran, que ell mateix va
materialitzar amb un gran xut
des de l’àrea gran.
No obstant, mica en mica, els
visitants es van anar posant al
partit i al minut 32, van disposar d’un penal per a fer l’empat.
Però, davant hi havia Lledó,
que amb una gran intervenció, va evitar-ho. El partit es va
adormir, i quan semblava que
s’aniria al descans amb l’1-0,
en un córner en contra, els de
Castelldefels van fer l’empat.
Gerro d’aigua freda.
A la represa, els de Mestre van
posar una marxa més i van
anar a pel resultat. Cada vega-

da hi havia més ocasions, però
no es convertia en gols. A base
d’insistència, el premi va arribar. Doblas va caçar una pilota
a l’àrea, per a fer una vaselina
al porter, al minut 76. Quedava poc temps i tocava mantenir el marge. El partit estava
controlat i es veia més a prop
el 3-1, però en una pilota penjada, un jugador visitant va
enganxar la segona jugada per
a fer un xut sec, imparable per
a Dani. Faltaven cinc minuts

i el partit estava empatat. Els
anoiencs ho van intentar fins
el final, sense el premi dels tres
punts.
Amb aquest punt, l’Igualada suma 39 punts i segueix
a la setena plaça. La setmana vinent, els blaus tenen un
desplaçament molt complicat
a Viladecans, actualment segon classificat. Segur que els
igualadins seran capaços d’aixecar-se d’aquesta ratxa i competiran contra un gran rival.

futbol 1A CATALANA G2

futbol 3A CATALANA G7

futbol 3A CATALANA G8

futbol 3A CATALANA G12 futbol 4A CATALANA G7

Jornada 24
Sant Ildefons
UE Rapitenca
FC Andorra
AC Alpicat
CD Tortosa
CF Igualada
Lleida ECF B
U. Bellvitge
Vilaseca CF

Jornada 24
UE Aviá B
2 · 5 FC Pirinaica
CE Manresa B - CE Navás
FC Fruitosenc 0 · 1 CE Puigreig
Can Parellada 11 · 3 CF Santpedor
Viladecavalls
7 · 3 Ignasi Puig
CE Suria
1 · 1 UD Calaf
Sant Pere Nord 2 · 1 CF Cardona
CCF Puigcerdá 2 · 1 Juan XXIII
CE Moiá
6 · 0 CE Marganell

Jornada 24
CF Olesa
Levante Planas
AE Abrera
UE Torrelles
UD Málaga
Viladecans B
San Mauro B
PR Sant Feliu
CD Cervelló

Jornada 24
UE Martinenca
CE Ódena
AE Piera
Riudebitlles
UE Sitges
CF Cubelles
FC Hortonenc
J Ribetana
CF La Pobla

			
Pt. J G E P
1 Viladecavalls 55 24 17 4 3
2 Juan XXIII
53 24 16 5 3
3 Can Parellada 51 24 15 6 3
4 FC Pirinaica
49 24 15 4 5
5 CF Cardona
45 24 13 6 5
6 CE Suria
39 24 10 9 5
7 UD Calaf
38 23 10 8 5
8 Sant Pere Nord 34 24 9 7 8
9 CE Puigreig
31 24 8 7 9
10 CE Manresa B 31 23 8 7 8
11 Ignasi Puig
25 24 4 13 7
12 CE Navás
24 22 7 3 12
13 CE Marganell 22 24 6 4 14
14 FC Fruitosenc 21 24 6 3 15
15 UE Aviá B
18 23 5 3 15
16 CCF Puigcerdá 17 20 5 2 13
17 CF Santpedor 15 23 3 6 14
18 CE Moiá
14 24 3 5 16
Jornada 25
CE Navás - UE Aviá B
UD Calaf - Viladecavalls
CF Cardona - CE Suria
Juan XXIII - Sant Pere Nord
CE Marganell - CCF Puigcerdá
FC Pirinaica - CE Moiá
Ignasi Puig - Can Parellada
CF Santpedor - FC Fruitosenc
CE Puigreig - CE Manresa B

			
Pt. J G E P
1 Martorell CF 56 24 17 5 2
2 CF Pallejá
54 24 18 0 6
3 UD Málaga
47 24 14 5 5
4 SV Horts
44 24 13 5 6
5 Vallirana CF
39 24 10 9 5
6 CF Corbera
38 24 11 5 8
7 Levante Planas 37 24 10 7 7
8 Viladecans UD B 36 24 10 6 8
9 Sant Andreu B 33 24 10 3 11
10 PR Sant Feliu
31 24 8 7 9
11 CF Olesa
31 24 9 4 11
12 Castelldefels B 30 24 7 9 8
13 UE Torrelles
26 24 6 8 10
14 AE Abrera
25 24 7 4 13
15 Sant Esteve
22 24 6 4 14
16 Can Roca 74
21 24 4 9 11
17 San Mauro B 15 24 4 3 17
18 CD Cervelló
14 24 3 5 16
Jornada 25
CF Pallejá-CF Olesa
Can Roca 74 - UD Málaga
CF Corbera - Viladecans UD B
Martorell CF - UD San Mauro B
Sant Esteve - Levante Planas
Castelldefels B - CD Cervelló
SV Horts - AE Abrera
Sant Andreu B - UE Torrelles
Vallirana CF - PR Sant Feliu

1 · 1 B Blanques
1 · 0 Valls UE
0 · 0 Viladecans UD
0 · 3 UE Sants
1 · 2 CF Balaguer
2 · 2 Vista Alegre
2 · 4 CE Efac
1 · 1 San Cristóbal
0 · 0 FC Martinenc

			
2 Viladecans UD
3 Efac Almacelles
4 FC Martinenc
5 FC Andorra
6 UE Sants
7 CF Igualada
8 Lleida ECF B
9 Sant Ildefons
10 B Blanques
11 CF Balaguer
12 UE Rapitenca
13 Vista Alegre
14 AC Alpicat
15 Vilaseca CF
16 UDU Bellvitge
17 CD Tortosa
18 Valls UE

Pt.
45
45
44
40
40
39
37
35
34
32
30
28
24
21
20
17
16

J G
24 13
24 14
24 13
24 11
24 11
24 11
24 10
24 10
24 10
24 8
24 9
24 7
24 5
24 5
24 4
24 3
24 4

E
6
3
5
7
7
6
7
5
4
8
3
7
9
6
8
8
4

P
5
7
6
6
6
7
7
9
10
8
12
10
10
13
12
13
16

Gf Gc
36 19 17
43 28 15
47 22 25
30 22 8
25 23 2
33 27 6
35 34 1
35 25 10
32 38 -6
37 36 1
26 35 -9
34 33 1
20 35-15
22 40-18
24 41-17
25 50-25
25 43-18

Jornada 25
Valls UE - Sant Ildefons
Vista Alegre - UE Rapitenca
Viladecans UD - CF Igualada
UE Sants - FC Andorra
CE Efac - AC Alpicat
CF Balaguer - Lleida ECF B
B Blanques - U. Bellvitge
San Cristóbal - Vilaseca CF
FC Martinenc - CD Tortosa

Gf Gc
63 32 31
53 21 32
61 32 29
51 30 21
48 31 17
46 37 9
55 40 15
50 48 2
40 39 1
45 45 0
44 51 -7
22 43-21
27 46-19
37 49-12
36 54-18
19 42-23
30 67-37
28 48-20

Impuls

neuropsicopedagogia

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat
- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura
- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques
C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

2 · 5 Vallirana
2 · 3 CF Pallejá
5 · 1 Castelldefels B
0 · 0 SV Horts
5 · 3 Sant Andreu B
1 · 0 Can Roca 74
1 · 4 CF Corbera
0 · 4 Martorell CF
4 · 0 Sant Esteve
Gf Gc
68 18 50
51 28 23
69 36 33
54 35 19
44 35 9
58 46 12
37 28 9
48 46 2
52 59 -7
45 40 5
46 64-18
36 45 -9
32 45-13
38 50-12
56 69-13
31 53-22
38 60-22
28 74-46

El CFI femení assegura
la permanència
Les blaves van guanyar el seu
partit davant l’Sporting de
Maó (3-1), amb un inici de
partit fulminant, gràcies a un
gol matiner gol de Marina
Salanova en el primer quart
d’hora de joc. Les igualadines
es van refiar una mica del marge obtingut en el marcador i el
Sporting de Mahón va començar a fer arribades a la porteria
de Noelia. El que va provocar
que, just a l’últim minut de la
primera part, arribés l’empat
en la sortida d’un còrner.
A la represa, l’equip Igualadí
va sortir amb una mentalitat
molt diferent i en el primer
minut de joc, Miríam Solias
feia un espectacular gol des de
gairebé 30 metres de distància,
amb un xut potent i col·locat.
Amb l’arribada d’aquest gol
i el marcador de nou a favor,
l’equip va tornar a la seva millor versió, vista en l’anterior
partit a Pallejà, i va fer seu el
control absolut del joc.

0 · 3 Montserrat
6 · 2 AE Munia
1 · 4 UD San Mauro
5 · 2 CE Anoia
4 · 0 CF Mediona
3 · 1 Sant Pere
1 · 2 CD Ribes
2 · 0 CE Olivella
1 · 6 AE Moja

			
Pt. J G
1 UD San Mauro 63 24 20
2 CF Cubelles
58 24 19
3 UE Sitges
55 24 17
4 J Ribetana
54 24 17
5 AE Moja
51 24 15
6 CE Anoia
46 24 15
7 CE Ódena
40 24 12
8 CE Olivella
29 23 8
9 CD Ribes
28 24 8
10 Riudebitlles
28 24 9
11 CF Mediona
28 24 9
12 AE Piera
26 24 8
13 Montserrat
23 24 6
14 FC Hortonenc 21 24 6
15 AE Munia
21 24 6
16 CF La Pobla
18 24 5
17 Sant Pere
14 23 3
18 UE Martinenca 13 24 3
Jornada 25
UD San Mauro - CE Ódena
CE Anoia - AE Piera
CF Mediona - Riudebitlles
Sant Pere - UE Sitges
AE Moja - J Ribetana
Montserrat - CF La Pobla
AE Munia - UE Martinenca
CE Olivella - FC Hortonenc
CD Ribes - CF Cubelles

L

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

P
1
4
3
4
3
8
8
10
12
14
14
14
13
15
15
16
15
17

Gf Gc
95 27 68
73 21 52
61 21 40
70 29 41
77 33 44
59 49 10
71 45 26
43 54-11
32 47-15
38 59-21
45 72-27
53 67-14
46 53 -7
44 69-25
42 88-46
39 70-31
32 68-36
27 75-48

futbol 2A NACIONAL F.
Jornada 21
RCD Espanyol B 		4 · 2 CE Europa
Son Sardina 		2 · 0 P Ferranca
FC Barcelona B 		5 · 1 CF Pallejá
Levante Planas 		1 · 4 UD Collerense
CE Seagull 		1 · 0 Pardinyes CF
CF Igualada 		3 · 1 Sp Mahón
Sant Gabriel 		0 · 1 SE AEM Lleida
			
PT.
1 CE Seagull
48
2 FC Barcelona B 48
3 UD Collerense 47
4 RCD Espanyol B 45
5 SE AEM
42
6 CE Europa
34
7 Son Sardina
32
8 CF Igualada
30
9 CF Pallejá
22
10 Sant Gabriel
19
11 Pardinyes CF
17
12 Levante Planas 13
13 Sp Mahón
11
14 P Ferranca
7

j
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

g
15
15
15
13
13
10
9
9
7
5
4
2
2
2

e
3
3
2
6
3
4
5
3
1
4
5
7
5
1

p
3
3
4
2
5
7
7
9
13
12
12
12
14
18

gf
56
56
56
41
49
42
32
30
41
30
22
19
15
21

gc df
13 43
17 39
22 34
16 25
23 26
36 6
35 -3
40-10
54-13
36 -6
43-21
55-36
54-39
66-45

Jornada 22
UD Collerense - Sant Gabriel SE
AEM - CE Seagull
Pardinyes CF - Sp Mahón
P Ferranca - Levante Planas
CE Europa - Son Sardina
CF Pallejá - RCD Espanyol B
FC Barcelona B - CF Igualada

Jornada 22
FC Fátima 		1 · 0 CE Carme
CF La Llacuna 		1 · 3 CF Montbui
Vilanova Camí 		2 · 4 CF Capellades
CF Vallbona 		1 · 3 FC Masquefa
Ateneu 		7 · 2 Cabrera
CE Masquefa CE 		0 · 2 UD Rebrot
CF La Paz 		2 · 3 UD La Torre
UE Tous 		0 · 5 Host Pierola
			
1 CF Capellades
2 FC Masquefa
3 CE Carme
4 Host Pierola
5 Vilanova Camí
6 UD Rebrot
7 FC Fátima
8 UE Tous
9 Ateneu
10 UD La Torre
11 CF Montbui
12 CF La Paz
13 Masquefa CE
14 Cabrera CE
15 CF La Llacuna
16 CF Vallbona

Pt.
58
57
51
47
38
37
35
34
33
27
25
17
15
12
11
7

J G
22 19
22 18
22 16
22 15
22 12
22 11
22 11
22 10
22 11
22 8
22 7
22 5
22 4
22 2
22 2
22 1

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

P
2
1
3
5
8
7
9
8
11
11
11
15
15
14
15
17

Gf Gc
88 22 66
81 18 63
60 23 37
84 30 54
52 39 13
61 50 11
59 44 15
45 46 -1
53 58 -5
40 59-19
33 54-21
40 77-37
19 67-48
44 78-34
22 66-44
28 78-50

Jornada 23
CF Montbui - FC Fátima
CF Capellades - CF La Llacuna
FC Masquefa - Vilanova Camí
Cabrera CE - CF Vallbona
UD Rebrot - Ateneu
UD La Torre - Masquefa CE
Host Pierola - CF La Paz
CE Carme - UE Tous
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El CB Igualada recupera el camí de la victòria i està
molt a prop dels play-off

Onzena jornada de la
lliga disputada a
Igualada

BÀSQUET / LA VEU

BITLLES CATALANES / LA VEU

C

omençament
molt
seriós del CB Igualada que ràpidament va
agafar una diferència de 14
punts en una efectivitat molt
alta en atac, mentre que en
defensa aconseguia tancar la
productivitat local. La tònica
seguia al 2n quart i fins i tot
s’eixamplava la diferència fins
als 20 punts, els visitants aconseguien córrer bé en transició
i anotaven en relativa comoditat, 26-44 mitja part.
En el 3r quart els locals van
sortir amb més empenta això
combinat amb una petita baixada de tensió del CBI els locals es van posar a 11 punts,

però aquí es va quedar la reacció local ja que l’Igualada
va pujar el nivell i va controlar en tot moment el partit
per aconseguir una valuosa
victòria contra un equip que
ha jugat 40 minuts en zona.
Amb aquesta victòria el CB
Igualada està molt aprop de
les posicions de play-off.
5 inicial: Carrión S, Fons C,
Garcia M.A., Camí P, Tejero E.
CB Igualada: Farrés S (0), Riu
R (14), Burgès E (0), Carrión
S (2), Torres J (29), Benito M
(2), Fons C (3), Garcia M.A.
(9), Gual A (16), Camí P (3),
Tejero E (9).

Lliga EBA
Jornada 19
CB Salt
CB Cornellá
Bahía Palma
Mataró
JAC Sants
BCM Andorra
FUE Vic

68 · 87 CB Igualada
65 · 68 Valls UE
71 · 72 Pardinyes
87 · 56 Cerdanyola AE
88 · 78 El Olivar
94 · 78 CB Mollet
80 · 65 Castellbisbal

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

j g p gf
20 17 3 1684
20 15 5 1479
20 14 6 1563
20 14 6 1543
20 13 7 1518
20 12 8 1522
20 11 9 1441
20 9 11 1431
20 8 12 1585
20 7 13 1350
20 6 14 1432
20 6 14 1383
20 4 16 1351
20 4 16 1188

gc df
1396 288
1329 150
1384 179
1450 93
1451 67
1482 40
1407 34
1403 28
1581 4
1419 -69
1542-110
1559-176
1607-256
1460-272

Jornada 20
CB Igualada - FUE Vic
Castellbisbal - BCM Andorra
CB Mollet - JAC Sants
El Olivar - Mataró
Cerdanyola AE - Bahía Palma
Pardinyes - CB Cornellá
Valls UE - CB Salt

El sènior femení perd a Tarragona
Partit intens disputat divendres nit a la pista del segon
classificat, defenses dures,
moltes imprecisions, marcador ajustat fins l’últim moment i un darrer minut a cara
o creu que finalment va caure
de part del les locals. Els 18
tirs lliures en contra a l’últim
quart van marcar l’esdevenir
del partit.
Anotadores: Carner (-), Aldomà (-), Soler (9), Amatllé (-),
Jané (11), Lamolla (3), Figueras (-), Carrasco (1), Fernández (-), Roda (-), Diaz (17)
Talasimov (8).

L

’onzena jornada de la
lliga es va disputar a les
pistes de Les Comes a
Igualada. L’equip A es va enfrontar al Torà i el B ho va fer
contra l’Ivars A amb els següents resultats:
1r partit: Igualada A 362 - 365
Torà
2n partit: Igualada A 380 - 323
Torà
1r partit: Igualada B 349 - 306
Ivars A
2n partit: Igualada B 331 - 342
Ivars A

Magnífica victòria del sènior masculí del Vilanova
Bàsquet a casa del segon classificat del grup
BÀSQUET / LA VEU

L

a jornada començà dissabte amb derrota ajustada del cadet femení
davant el Col·legi Monalco Juv.
per 6-10 en el sistema de puntuació del Consell Esportiu de
l’Anoia i 24-30 en el global.
Partit molt igualat, decidit per
petits detalls, amb les noies
sempre per darrera al marcador, però sense donar-se per
vençudes i lluitant cada pilota
davant el líder del grup.
Van jugar: Sofía Sancho, Lucía
Moreno (5), María Palacios (4),
Ana Palacios (2), Laura García
(3), María Vega (4), Clàudia
Nuncio (4), Irene Leno, Ana
Lozano (1) i Alba Quiñones
(1). Entrenador Carlos Fratila.
L’equip cadet masculí va participar a un triangular de fi de

temporada regular, on es va fer
entrega de les medalles i trofeus per als tres primers classificats. Així els nois van rebre
la seva ben guanyada medalla
d’or.
El primer partit el va guanyar
davant el Sant Quintí per 15 a
20 i el segon el va perdre per
19-16 amb el Basquet Ribes.
A la tarda va arribar la millor
notícia de la jornada amb la
impressionant victòria a domicili dels nois del sènior masculí
davant el segon classificat del
grup Bar Maikel Pujolet per 68
a 71.
La millora de les últimes jornades es va fer palesa des de
el primer minut, amb un joc
en equip ple d’encerts en atac
i una defensa que no permetia ni una cistella fàcil al rival.
Quan en un parell de moments

del partit, els locals van assolir
una diferència de 5-6 punts, els
vilanovins van lluitar més que
mai i van capgirar la situació.
Així es va arribar a l’últim minut 3 punts per sota, però un
triple al contraatac, una cistella
de 2 i un tir lliure, juntament
amb 3 defenses espectaculars,
van donar la merescuda victòria en el millor partit sense
dubtes de la temporada. Per fi
la millora en el joc arriba als
marcadors amb 3 victòries en
els últims 5 partits.
Van jugar, Francis Rodríguez
(5), Alexey Domènech (6),
Jhonny Goya (3), Quim Palet
(11), Ngadi David Gil (20),
Antonio García (13), Camilo Rodríguez (4) i Fernando
Leno (9). Entrenador Alexey
Domènech.
I si els sèniors masculí està en

un bon moment, tot el contrari li passa a les noies del sènior
femení, que van patir la tercera
derrota consecutiva davant el
C.B. Sant Joan de Vilatorrada
per 55 a 38.
Mal partit sense pal·liatius, un
parcial de sortida de 14 a 0,
amb 7 minuts sense anotar, ja
deixava veure que no era el dia
de les vilanovines. El joc es va

igualar i van aconseguir apropar-se mínimament al marcador però sense arribar a posar
en problemes a les locals.
Van jugar Marina Espejo (4),
Clara Bargalló (2), Clàudia Miramunt (13), Marina Palmés
(4), Mariona Barral (4), Èlia
Díez (6), Clara Roca (3), Núria
Torrens (2) i Alexandra Vives.
Entrenador Alexey Domenech.

GAUDEIX LA CARRETERA, BERRIA FALCON CARBONI
btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness

* A partir de 125€/mes, en dotze quotes.
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Ple de victòries pels
equips de l’Òdena CB
BÀSQUET / LA VEU

Ò

CB Sènior “A” 75 – 57
SESE “B”
L’equip barceloní, que
visitava el pavelló odenenc com
a flamant 2n. classificat, és va
veure sorprès des de l’inici del
partit davant d’un equip que ja
controlava l’enfrontament per
un marge de 10 punts al final
del 1r. quart (19 a 9). Les avantatges van seguint creixent a la
represa, aconseguint arribar a
la mitja part amb 19 punts de
diferència (39 a 20).
A l’inici del 3r. quart va arribar el màxim avantatge de tot
el partit (48 a 22), llavors els
barcelonins van reaccionar
aconseguint apropar-se fins als
12 punts (55 a 43) gràcies a un
parcial de 7 a 19.
Però els odenencs no van voler arriscar-se a perdre un altre
partit en els darrers instants i
van tornar a distanciar-se en
el marcador fins a la diferència
final de 18 punts.
Van jugar: Pons (9), Máximo
(10), Vallverdú (9), Tarrida (6),
Vives (8), Lorente (15), Jorba
(7), Soriano (3), Estany (3) i
Santiago (5).
ÒCB Sènior “B” 50 – 43 Himesa Sallent “B”
La clau de la victòria va arribar
a l’inici del darrer quart, quan
els visitants, guanyant per 6
punts (30 a 36) van rebre un
parcial de 12 a 0 (42 a 36) del
qual ja no van recuperar-se.
Van jugar: Piera (6), Martí (3),
Soriano (18), Ferrer (2), Palomas (9), Miret, Rosich (5) i
Fajas (7).

ÒCB Sots-21 63 – 54 Joventut
Sant Vicenç
Dissabte és va controlar el
partit fins al darrer quart, on
després de gaudir d’un màxim
avantatge de 17 punts (44 a 27),
els de Sant Vicenç dels Horts és
van posar a només 5 punts a
només 1 minut pel final, però
Jorba, des de la línia de personal, va sentenciar el partit.
Van jugar: Calle, Jorba (28),
Rosich (14), Ferrer (6), Torrellardona (1), Poncell (8), Porredón (2), Vidal (2) i Fuentes
(2).
ÒCB Sènior femení 52 - 26
A. E. Bàsquet Berga
Plàcida victòria de l’equip femení davant d’un dels equips
que tanquen la classificació.
Van jugar: De Haro (6), Farreras (11), Raja (15), Pedregosa (6), Vidal (2), Forn (8) i
Freixas (4).

Nova victòria del sènior en un intens cap
de setmana per l’Igualada Vòlei Club

Entrebanc de l’Handbol
Igualada que li complica
la primera plaça
HANDBOL / LA VEU

P

VÒLEI / LA VEU

E

l passat dissabte el Jorba Solà Sènior Masculí
de l’Igualada Vòlei Club
va rebre al pavelló de les Comes al AE Sandor Júnior. El
partit va acabar amb un marcador de 3 sets a 0 (25-17/2519/25-16) favorable als locals.
Els igualadins van dominar el
partit de principi a fi, amb un
atac molt contundent i reduint
el nombre d’errors no forçats.
El pròxim partit serà el dissabte a les 19:45 hores, els de l’IVC
es desplacen a la pista del AE
Sandor Amateur.
El sènior Femení per la seva
part va guanyar al Torelló per
0-3, mantenint així la seva dinàmica de victòries per mantenir la categoria, la setmana que
ve reben el Terrassa a les 16h al
Fortí.
Partit molt fluix, amb poca intensitat i on les igualadines no
han estat concentrades que ha
fet que l’equip visitant s’imposés per 0-3 sense dificultats. La
setmana que ve es desplacen a
Canet de Mar.
Pel que fa al Ep sols aconsegueixen un punt en al rebre
els Panteres Grogues, perdut
al “tie”, els igualadins van començar amb confiança, en el
primer erros habituals lastra en
les següents sets, però en el 4r

van saber remuntar, en el cinquè sempre van anar a remolc,
en el pròxim partit es desplacen a Berga.
Equips base
El juvenil Masculí per la seva
visita a Cunit, en un partit força irregular i errors no forçats,
van arribar al 5è set sense
confiança. La setmana que ve
rebrem l’Institut Montserrat a
les 18:00 a les Comes.
El JF s’acaba imposant al primer classificat per 3-1 on les
igualadines han mostrat molta actitud des de l’inici del partit. Cal destacar el bon partit
jugat per la central Gemma
Bellosta i de la nova incorporació a l’equip Alessia Mosca,
que ha sabut adaptar-se molt
bé a l’equip. La propera setmana es desplaçaran a la pista del Molins.

El Cadet guanya per 3-0 el seu
enfrontament, amb el Montserrat en un partit intens i amb
pocs errors de les igualadines,
guiades sempre molt bé per
Aina Brunet, segona entrenadora de l’equip, mantenint així
una bona projecció de l’equip i
jugadores, també visita el Molins la setmana que ve.
L’Infantil perd per 3-2 davant
l’Eduvolei Ametlla, partit intens on les igualadines demostren que saben competir
mantenint-se així a la part alta
de la taula, la setmana que ve
van a Cubelles.
Equip Aleví Femení: Victòria
de l’Igualada per 4 jocs a 0
contra La Ràpita.Davant d’un
molt fluix rival, que va posar
poca resistència, l’equip igualadí va mantenir una bona
concentració i treball en tot
moment.

Josep Basols-Xavi Amigó
i Edu Forés-David Usón
participaren al ral·li de Lorca
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

C

om ja és tradicional el
campionat estatal de
ral.lis de terra (CERT)
començava la temporada per
terres murcianes amb motiu
del ral.li de Lorca. Amb una
nombrosa quantitat d’equips
participants, hi van participar
l’igualadí de Moto Club Igualada Josep Basols copilotat pel
barceloní Xavi Amigó i el pilot
vallesà Edu Forés copilotat per
l’igualadí de Moto Club Igualada David Usón ambdós equips
amb Citroën DS3 R5 de l’equip
MRW-Motorcat.
El ral.li cosntava de tres trams
cronometrats que es feien dues
vegades cadascun més un curt
tram final. Ja el dia abans, divendres al vespre, es va fer la
protocol·lària sortida oficial.

Entre els participants hi havia
un alt nivell pel que fa tant de
pilots com de coxes, així que el
ral.li ja d’entrada havia despertat molt interès.
Després de disputats els set
trams cronometrats, Josep
Basols i Xavi Amigó, aconseguien una bona sisena posi-

ció i Edu Forés i David Usón
la novena. Els guanyadors del
ral.li foren Xevi Pons i Jordi
Mercader amb Peugeot 208
R5. La segona prova puntuable es disputarà pels voltants
de la població cordovesa de
Pozoblanco el primer cap de
setmana d’abril.

artit en què era necessari guanyar per poder
seguir la bona marxa del
primer classificat el SA Súria i
no deixar que s’acostin els seguidors immediats l’Handbol
Valldoreix i l’Handbol Sant
Miquel, ara a 4 i 5 punts dels
igualadins.
En la primera part l’Igualada
amb baixes i jugadors que no
es troben al 100% per diferents
lesions, no ha pogut superar
a un combatiu Ègara que ha
sortit molt revolucionat per
intentar evitar la possible baixa
de categoria, en moments del
partit s’ha posat pel davant dels
anoiencs amb 6 gols i ha estat
els últims minuts de la primera
part quan l’Igualada ha començat a reaccionar i ha aconseguit
acabar els 30 primers minuts
amb un 16 a 13.
A la represa l’Igualada ha començat a escurçar distància i
al minut 10 ja igualava el marcador (20 a 20). Fins als últims
5 minuts l’Igualada ha estat
dominant el partit i tot i que la
diferència era mínima, el Finques Argent Handbol Igualada
sempre ha anat pel davant en
el marcador, ha estat els últims
5 minuts quan hi ha hagut un
excessiu protagonisme dels
àrbitres i del anotador-cronometrador. Aquests últims minuts han estat molt difícils per
l’equip igualadí amb dues expulsions consecutives molt rigoroses, els últims dos minuts
s’ha quedat amb 4 jugadors,
i amb un ambient no gaire
agradable pel Finques Argent
Handbol Igualada el Handbol
Ègara ha aconseguit empatar el
partit. Final 29 a 29.
Queden encara 5 partits a disputar i l’Igualada de moment ja
ha aconseguit matemàticament
classificar-se per jugar les places
d’ascens a 1ª divisió. Per aconseguir quedar primer classificat
i passar directament a primera,
el SA Súria hauria de perdre un
partit i l’Igualada guanyar tots
els partits que resten, encara
queda lliga.
Entrenats per Pol Cantero, han
jugat: Jordi Bermejo (17 aturades)I Carles Serra (2 aturades)
A la pista: Genis Soler (5), Adrià
Suero (10), Oscar Visa (5), Esteban Lezama, Roger Calzada(4),
Marc Vilches (2), Josep Lluis
Àlvarez, Rubén Àlvarez (2),
Jordi Grado (1).
Pròxim partit contra l’Handbol
Sant Miquel. Es juga a Les Comes el dissabte 17 a les 16h.
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6 medalles per als atletes
del CAI Petromiralles
al Camp. de Catalunya
Sub-14 indoor
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Aitor Caldito i Marta Galló, campions
d’Espanya sub-18 en salt de llargada

Jesús Hurtado, Naima
Ait Alibou i Marina
Suria, sotscampions
d’Espanya de Cros

ATLETISME / LA VEU

E
ATLETISME / LA VEU

D

issabte al matí, els
8 atletes del CAI
Petromiralles/
Dental Igualada classificats
per a la final del Campionat de Catalunya Infantil
(Sub-14) indoor, assoliren
un total de 6 medalles: 4
d’Or, 1 Argent i 1 Bronze,
a més de diversos llocs de
finalista, en una brillant
actuació global.
Assoliren l’Or Carla Bisbal
en 1.000 m.ll., Ian Queraltó
en perxa i Núria Moix en salt
d’alçada, a més de les rellevistes de 4 x 200 m. també campiones de Catalunya. La medalla d’Argent va ser per a Ian
Queraltó en pes, mentre Mar
Buchaca assolia el Bronze en
salt d’alçada fem.
Van sobresortir les actuacions d’Ian Queraltó, campió
en salt de perxa amb 2,75 m.,
i Argent en llançament del
pes, amb 10,47 m., de Carla
Bisbal, campiona de Catalunya en els 1.000 m.ll. amb
3’03”51, a 31/100 del rècord
dels Campionats de Paula Blasco, i de Núria Moix,
campiona en salt d’alçada
amb 1,46 m. i 4ª en els 60 m.
tanques amb 9”80 a la final, i
amb 10”02 en s/f.
També es proclamaren campiones de Catalunya les rellevistes de 4 x 200 m. amb
l’equip format per Carla Bisbal - Mar Buchaca - Alba
López i Nuria Moix, amb
1’52”18.
Mar Buchaca era 3a i Bronze
en salt d’alçada amb 1,44 m.,
i també 4ª a la final dels 60
m.ll. amb 8”37, i amb 8”27
en s/f.
Andrea Gil era 10a en triple salt, amb 9,19 m. Oriol
Alonso era 11è en 2.000 m.ll.
amb 7’04”68, Nil Gómez 11è
en 1.000 m.ll. amb 3’24”22,
i Alba López 12ª en salt de
llargada, amb 4,33 m. Alba
López era a més 7a en la 2a
s/f. dels 60 m.ll. amb 8”58, no
accedint a la final.

ls atletes Juvenils (Sub18) del C.A. Igualada
Petromiralles
Aitor
Caldito i Marta Galló, van assolir brillantment els títols de
campions d’Espanya respectius en el salt de llargada, en el
decurs dels 67ns Campionats
d’Espanya Juvenils indoor,
que es van dur a terme a Antequera (Màlaga) en doble Jornada de dissabte i diumenge,
amb la participació dels atletes
estatals capdavanters dels anys
2001/2002, entre ells els 5 atletes del CAI que assoliren les
mínimes de participació corresponents.

ATLETISME / LA VEU

E
Aitor Caldito es proclamava
campió d’Espanya Juvenil en
el Salt de Llargada, amb un
millor intent de 7,06 m., marca personal de l’anoienc.
Marta Galló era també campiona d’Espanya en el salt de
llargada fem., amb un millor
salt de 5,81 m., igualment
marca personal.

Albert Moreno (CAI Triatló), 1r no
africà a la Marató de Barcelona
ATLETISME / LA VEU

A

lbert Moreno, triatleta
i atleta del CAI, ha estat el primer atleta de
origen no africà en creuar la
meta de la Zúrich Marato de
Barcelona. En el que era el seu
debut, ha parat el cronometre
en 2h28’16’’.
D’aquesta manera l’Albert tanca la seva pretemporada, després de guanyar els 30km de
TGN, la Mitja de Cambrils o
el Duatló d’Igualada. A menys
de 8 setmanes per la primera
competició del circuit mundial de 70.3, és moment d’afinar
la forma i seguir treballant de

cara als objectius de la temporada, que tindrà el seu primer
gran objectiu el proper 28/04
amb el 70.3 de Marbella, sense oblidar que el 24/06 farà
l’Ironman de Nice (un dels

mes mítics del circuit mundial).
Cal destacar també l’actuació
dels igualadins Roger Roca,
parant el cronometre en 2h30
i Daniel Baraldés amb 2h32.

Nacho Fajardo guanya el títol català de
S15 i PSA closed a la Pineda-Salou
ATLETISME / LA VEU

E

l montbuienc Nacho
Fajardo va dominar
també el català S15 jugat al Marconi de Terrassa en
una competició on s’hi van
desplaçar 4 igualadins.
El Nacho completa doncs el
doblet tant espanyol com català. Per assolir el títol, és va desfer a semis de Joan Serna del
Rocafort de Barcelona a semis
i a la final a Hugo Lafuente de
Lloret per 3-1.
A la mateixa categoria, molt
bon resultat del Nil qui va acabar en 5a posició desprès de
perdre a quarts davant el Joan

Serna en 3 ajustats sets i en el
quadre per llocs va guanyant a
Martí Bahí del Triops de Banyoles en el partit pel 5è lloc
final.
En la categoria de plata, molt
bon campionat de l’Eric Morillas, tercer desprès de perdre
a semis en un renyit partit de
3-1 davant el guanyador final
del torneig, el Lazlo Kubala
(besnét del cèlebre jugador del
Barça).
Per la seva part la Montse Fajardo va quedar en 3a posició
final desprès de perdre en un
ajustat partit davant l’Ona
Blasco de Lloret i la Noa Romero del CN. Sant Andreu.

ls atletes de categ. Sub20 i Sub-23 del C.A.
Igualada Petromiralles
Naima Ait Alibou, Marina Suria i Jesús Hurtado, van assolir
el sotscampionat d’Espanya
de Cros en les categ. respectives, en la seva participació al
campionat d’Espanya de Cros
individual i per Seleccions autonòmiques disputat diumenge a Mérida (Badajoz), en una
brillant actuació dels representants del CAI.
Jesús Hurtado va assolir la
9a posició individual i 2n català en la cursa Sub-23, amb
32m. 25seg., per completar els
10.000 m. de cursa. Els atletes
catalans foren sotscampions
amb 52 punts, darrere de la
Comunitat de Madrid, guanyadors amb 23 punts, entre
12 seleccions autonòmiques
classificades.
Naima Ait Alibou era 13a i 3a
atleta catalana, amb 22 m. 40
seg., i Marina Suria 23a i 4a
catalana amb 23 min. 00 seg.,
per completar els 6.000 m. de
cursa de categoria Sub-20, col·
laborant també al sotscampionat d’Espanya assolit per la Selecció Catalana amb 51 punts,
darrera de Castella/Lleó, guanyadores amb 23 punts, entre
12 seleccions autonòmiques
classificades.

Diumenge, arriba la 24a
Cursa Popular de
Vilanova del Camí
ATLETISME / LA VEU

L

a cursa serà el proper
diumenge dia 18 de
març, amb sortida a partir de les 10:30h. del matí. Com
cada any, la prova ofereix tres
distàncies. Una cursa urbana
de 4’5 Km, una de mixta urbana/natural de 10Km de recorregut, i un tercer recorregut
infantil d’1Km per als més menuts, que sortirà a les 12:00h.
Can Titó preveu acollir l’habitual ambient esportiu i festiu,
donat que La Popular és una de
les activitats esportives anuals
que més bona acollida té, d’atletes de la comarca i d’arreu de
Catalunya.
Un cop finalitzades les proves
hi haurà el tradicional sorteig
de regals, seguit de l’entrega de
trofeus dins dels poliesportiu
Can Titó.
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El CR Capellades i el San El CE Montbui participa al
Roque participen al I
classificatori per Espanya
Open AGEGCAT

Moltes ocasions però
cap gol de l’AVI davant
el Badalona (0-4)

GIMNÀSTICA / LA VEU

D

iumenge 4 de març
va ser el classificatori per anar a Espanya,
nivell VII base. Cinc de les
nostres gimnastes, Martina
Ting Gras, Karina Dueñas,
Ana Ballet, Julia Rubio i Alba
Bosch ens van representar en
un classificatori molt disputat, on només podien passar
15 de les 60 gimnastes que es
van presentar en una sola categoria. Tot i que no van poder
classificar-se les nostres gimnastes, hem que felicitar-les
per la seva lluita fins al final,
i mostrant fins els seus nervis
de cada dia es superen més i
els seus exercicis ho demostren el grans gimnastes que
són, ja que en altres fases estaven moltes d’elles entre les 5

Doblet de l’Igualada CG Aula a Girona

GIMNÀSTICA / LA VEU

A

quest cap de setmana
a Capellades s’ha celebrat la I Open AGEGCAT de gimnàstica Estètica
de Grup de Catalunya, més un
centenar de gimnastes d’arreu
de tot Catalunya van participar-hi. Aquest és el tercer any
consecutiu que el Club Rítmica Capellades és l’organitzador
d’aquest esdeveniment. Van
participar-hi el mateix club de
Capellades i el San Roque.
El Club va presentar a la categoria 10-12 un conjunt format
per set gimnastes: Gisela Juan,
Ona Clemente, Paula Mula,
Júlia Ainsua, Nayara Garcia,
Antonia Gómez i Lucia Vilc-

hes, la coreografia i la musica
del ball està basat en la pel·lícula de Mulan.
Van fer un gran paper a pista i
van quedar subcampiones a la
categoria infantil 10-12.
Des del club volem agrair a les
empreses col·laboradores que
un any més ens han donat recolzament i a l’Ajuntament de
Capellades la seva col·laboració.
El club San Roque també va
participar amb els seus dos
conjunts i vam poder gaudir
d’una jornada d’aquest esport
amb tots els equips participants catalans amb un gran
nivell.

Debut del CG San Roque en
gimnàstica estètica de grup

GIMNÀSTICA / LA VEU

D

iumenge es va celebrar a Girona, la 1a
fase de Copa nivell V
de Gimnàstica Rítmica.
Quatre gimnastes del club
igualadí hi van participar, sent
dues d’elles les que van pujar a
podi.
A categoria aleví hi participaven 17 gimnastes, en infantil
26, en júnior 15 i sènior 33.
En categoria aleví pilota, Marc
Salvador assolia la 6a posició,
mentre que en categoria infantil maces, Mariel·la Espinalt fou 3a a només 0,650 de la
primera. En categoria Júnior,
Lia Vidal també s’alçava amb
la tercera plaça, i en categoria
Sènior, Ruth Reymundi era 4a

E

GIMNÀSTICA / LA VEU

rez, Abril Canela; i el conjunt
junior format per: Sandra Domínguez, Irune Munuera, Júlia Farré, Itziar Mensa, Rut Vives i Paula Mensa; van debutar
tots dos amb el seu exercici
que treballen des de fa només
tres mesos i ens van encantar
amb la seva gran expressió
corporal.
Després de l’estrena dels nous
exercicis en aquesta modalitat
de les nostres gimnastes, volem felicitar i animar a seguir
treballant de cara al Campionat d’Espanya al cos tècnic i
gimnastes del Club.

a 0,100 de la tercera.
Felicitar tant a gimnastes com
a entrenadores pel seu esforç i
dedicació que fan realitat que
el club igualadí estigui cada
dia millor posicionat.
La pròxima trobada amb la
competició serà aquest pròxim diumenge a Vilablareix
on gimnastes del nivell VI
defensaran els color del club
igualadí.

L’Anoia CG participa a la Copa Catalana de
gimnàstica masculina

GIMNÀSTICA / LA VEU

l passat 3 de març, al
Pavelló de la Mar Bella, es va donar inici a
la temporada de Gimnàstica
Estètica de Grup 2018, amb la
celebració de la 1a Fase escolars.
Durant aquesta primera jornada es va poder gaudir dels
exercicis de 24 grups, amb un
total de 192 gimnastes, que
van fer de la tarda de dissabte
tot un espectacle.
El nostre conjunt infantil format per: Inma Cardozo, Martina Quintana, Lia Escribano,
Carlota Zamora, Gisela Ramí-

primeres. La temporada no ha
acabat i s’ha de seguir entrenant i lluitant. Som guerreres.
També gran començament
per a Marta Villar, que ens va
representar a la 1a fase de nivell V que va tenir lloc a Girona diumenge 11 de març fent
un gran exercici defensant
fins al final. Va lluitar entre 35
participants. Va fer un gran
treball i una gran actitud. Les
seves entrenadores i el club
molt orgulloses i contentes del
seu treball i perseverança. Una
gran gimnasta.

E

l passat diumenge es va
celebrar a Vic, la primera
fase de la copa catalana
de gimnàstica artística masculina. El club igualadí, Anoia Club
Gimnàstic, va participar amb
dos equips, un en la categoria
de promoció 1, amb els gimnastes José Luís Granados, Miquel
Canet, Pau Alamo i Yago Guitian, que són gimnastes entre 7
i 9 anys, van competir amb un
total de 47 gimnastes d’arreu de
Catalunya, i van realitzar molt
bons exercicis en els 6 aparells
oficials de l’artística masculina,

terra, cavall amb arcs, anelles,
salt, paral·leles i barra fixa. Van
quedar setens per equips i cal
destacar la divuitena posició en
la classificació individual general del Pau Alamo, i la dotzena
posició a terra empatat amb
l’Yago Guitian, que a la seva
vageda va obtenir la merescuda
desena posició a salt.
L’altre equip Igualadí, de la
categoria de promoció 3, estava format per als gimnastes, Bernat Munné, Nil López
i Oriol Acosta, gimnastes entre 9 i 12 anys. Amb un total
de 41 gimnastes en aquesta
categoria, ells van obtenir el
cinquè lloc per equips.

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

D

errota dels blaus a
Les Comes que va
afrontar el matx amb
un equip insòlit en les posicions, ja que les nombroses baixes van obligar als igualadins
a fer punys, mànigues, per
afrontar el partit amb certes
garanties davant un potent
Badalona que no va fer sang
amb la superioritat manifesta, ja que a la precària situació
blava se l’hi va sumar les lesions de Xavi Cantarell, Sevilla
i el nostre capità Carles Farré.
Primera part on els blaus es
van conjurar sortir a totes,
malgrat la circumstancial situació que travessa, hi ha més
titulars a la infermeria que a
l’equip competidor. Davant
un potent rival capdavanter
al taulell, el Badalona, que
veient les mancances rivals
es va a dedicar a assegurar la
victòria i mantenir el seu portal a zero. En el segon període
sortiren els igualadins a corregir les petites errades que
acostumen a pagar en excés
i seves van ser les ocasions,
Alexis a la contra, Enric en
l’u contra u, Manel de cap i
Costa la seva vaselina per damunt del travesser, van poder
dibuixar un resultat més just
per els blaus, que van acabar
en quadre i Diego Picallo va
ajudar a l’equip jugant de lateral.
Aquesta jornada la podem
resumir en una sola paraula
“VALORS”, que són els que
és van poder veure dissabte
a Les Comes, COMPROMÍS,
ESFORÇ, NOBLESA, AMISTAT, ESPORTIVITAT, el resultat per l’estadística. Pels
blaus van jugar: Diego. Xavi
C.,Manel C.,Robert, Sevilla,
Farré, Costa, Massip, Sergi,
Solís, Alexis, Enric, Diego,
Moyes, a la banqueta Ramonet. La propera jornada els
igualadins visitaran el camp
del Júpiter en el darrer enfrontament del campionat.
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El cicle poètic i musical De Pell Sensible arrenca
dissabte recordant la poetessa Montserrat Abelló
En aquest acte també es presentarà el llibre de poesia “Resplendor de foc”, de Jaume Mesquida, guanyador de l’últim Premi Ciutat d’Igualada
POESIA / LA VEU

“Espero meravelles” és
el testimoni d’un projecte, tretze poemes de
Montserrat Abelló, cantats per Mirna Vilasís
i musicats per Xavi
Múrcia. Un homenatge
a un dels grans noms
de la cultura.

L

’antiga Adoberia de
Cal Granotes d’Igualada serà aquest dissabte, 17 de març a les 20h,
l’espai per la presentació del
nou llibre de poesia Resplendor de Foc, del mallorquí Jaume Mesquida, guanyador del
Premi de poesia Joan Llacuna 2017. La presentació anirà a càrrec de Laura Borràs,
comissària de l’Any Abelló,
exdirectora de la Institució
de les Lletres Catalanes i diputada al Parlament de Catalunya, que també presentarà
i donarà pas a la segona part
de la sessió, l’espectacle Espero meravelles. Aquest coincideix amb la commemoració
del centenari del naixement
de la poetessa Montserrat
Abelló i en serà protagonista la cantant Mirna Vilasís,
acompanyada del músic Xavi
Múrcia a la guitarra. La vetllada s’emmarca en el cicle
de música i paraules De Pell
Sensible, impulsat pel departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament.
Molts coneixen Montserrat
Abelló com un referent de les
lletres catalanes. Com una
poetessa i traductora que no

tan sols va escriure alguns
dels capítols més celebrats de
la cultura catalana contemporània, sinó que va traslladar a la llengua la paraula de
tòtems anglosaxons com Sylvia Plath. Mirna Vilasís va
arribar a conèixer la dimensió més profunda i humana
d’Abelló, la que només es pot
assolir a través de vincles
com l’amistat que les va unir
durant molts anys. Tan forta
era aquesta amistat, que po-

etessa i cantant van arribar
a treballar plegades en una
producció conjunta, un espectacle musical basat en la
seva obra, un projecte engrescador en què totes dues
van treballar fins poc abans
de la mort d’Abelló. I Espero meravelles és el testimoni
d’aquell projecte. Tretze poemes de Montserrat Abelló,
cantats per Mirna Vilasís i
musicats per Xavi Múrcia.
Versos que ja han esdevingut

eterns i que Vilasís trasllada
a les cristal·lines aigües del
folk, el jazz i la cançó d’autor. Un homenatge a un dels
grans noms de la cultura. La
reafirmació de la transcendència i la transversalitat de
la seva obra.
Mirna Vilasís és una artista polivalent i polifacètica
però, sobretot, valenta. Una
vocalista d’àmplia trajectòria que porta més d’un quart
de segle recorrent els pobles
i ciutats del país, explorant,
difonent i renovant la poesia
i la música d’arrel catalana,
ja sigui sota el seu nom o en
qualsevol dels nombrosos
projectes als quals ha donat
forma. Projectes com Tralla i La Cobleta de la Selva,

dos autèntics referents de la
música tradicional del país, o
com Samfaina de Colors, que
amb 21 espectacles de producció pròpia i gairebé cinc
mil funcions acumulades, ha
esdevingut una peça clau en
l’apropament de la música i
la poesia als públics infantil
i familiar.
Aquesta serà una sessió que
s’integrarà també en la commemoració del Dia Internacional de les Dones del passat 8 de març i s’obsequiarà
els assistents amb el llibre
Resplendor de Foc, de Jaume
Mesquida.
Totes les sessions de De Pell
Sensible es duen a terme a
l’antiga adoberia de Cal Granotes. La venda d’entrades
anticipades es fa al Punt de
Difusió Cultural i Turística,
al c/ Garcia Fossas 2 o al telèfon 93 801 91 16. Els horaris
són de dimarts a divendres
de 19 a 21h, els dissabtes i
diumenges d’11 a 14h i de 18
a 21h. També es poden comprar una hora abans del recital a l’adoberia de Cal Granotes. L’aforament està limitat
a 90 persones i les entrades
tenen un preu 5 euros anticipada i 7 euros la mateixa nit.

Anem al teatre!

Temporada
2018 - 2019

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.

EL LLIBERTÍ
Dissabte Dia 5 maig 2018 Teatre POLIORAMA

Hora Sortida: 15.45 hrs.

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama Entrades garantides a platea
EL LLIBERTÍ
Torna un dels grans èxits de la cartellera de Barcelona. Una comèdia o vodevil filosòfic sobre l'ètica, un concepte intemporal.
Diderot, allotjat al pavelló de caça del seu amic el baró d'Holbach, rep l'encàrrec d'escriure com més aviat millor l'article sobre el concepte "Moral" per a
l'Enciclopèdia. El temps vola: s'ha de tancar i dur a la impremta el nou volum. Les constants interrupcions però, faran que aquest esdevingui un dia boig pel
filòsof. Un dia en el qual Diderot es veurà rodejat, enfrontat i seduït per quatre dones que li faran encara més costosa la ja difícil tasca de definir un concepte
únic de "Moral" . Ho aconseguirà? La resposta és encara avui en dia a l'Enciclopèdia. Escrita per Eric-Emmanuel Schmitt, un dels actors francesos
contemporanis més llegits i més representats del món, El Llibertí ha estat definida com una veritable joia, una comèdia intel·ligent, lleugera i profunda,
sensual i melancòlica, divertidíssima.
Repartiment:Direcció: Joan Lluís Bozzo. Traducció: Esteve Miralles. Repartiment: Denis Diderot Abel Folk, Madame Therbouche Àngels Gonyalons, Baronnet
Jan Forrellat, Madame Diderot Annabel Totusaus, La jove d’Holbach Elena Tarrats i Angélique Diderot Clara Moraleda

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

93 803 75 56
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El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada rep l’òpera
“Il Trovatore” de Giuseppe Verdi, avui divendres
Una història plena d’amor, odi, heroisme i venjança, portada a l’escenari igualadí per Òpera 2001
ÒPERA / LA VEU

vui divendres, 16 de
març, a les 20:30h,
el Teatre Municipal
l’Ateneu rep Ópera 2001, que
farà a Igualada la penúltima
funció de la seva gira d’Il
Trovatore de Verdi, que l’ha
portat per una trentena de
municipis de l’Estat espanyol
i França. Les entrades es poden comprar al Punt de Difusió Cultural i Turística, al c/
Garcia Fossas 2, de dimarts
a dijous de 18:30 a 20:30h i
el divendres des d’una hora
abans de l’espectacle, a la taquilla del Passatge Vives. Les
entrades tenen un preu de
35, 28 i 20 euros i també es
poden comprar al web www.
ticketea.com.

Ópera 2001 es compromet a
organitzar i produir espectacles lírics mantenint vives les
obres més famoses del repertori operístic, amb la finalitat que les joves generacions
aprenguin a estimar-les en
viu, en els escenaris dels teatres. Sempre a la recerca dels
millors cantants, són conscients que només la qualitat
pot seduir els espectadors.
Per això té cura cada detall
perquè qualsevol representació en qualsevol teatre sigui
única, convertint al públic
en la seva millor publicitat.
Amb l’experiència i la qualitat adquirides, compta amb
més d’un milió i mig d’espectadors. En el funcionament
habitual de l’entitat, s’organitzen audicions per a ca-

Apropar l’òpera en viu
Ópera 2001 va ser creada el
1991 per Marie-Ange i Luis
Miguel Lainz com a prolongació de la companyia matriu a París. L’associació entre
una professional procedent
del món del turisme i de l’espectacle i apassionada de la
música i un altre amb doble
formació empresarial i arquitectònica, han contribuït
a l’èxit d’aquesta empresa.

Ópera 2001 es compromet a organitzar i
produir espectacles lírics mantenint vives les
obres més famoses del
repertori operístic, amb
la finalitat que les joves
generacions aprenguin
a estimar-les en viu

A

dascuna de les produccions,
entre les quals s’hi compten
òperes com La Bohème, Tosca i Turandot de Puccini,
nombroses composicions de
Verdi com Aída, Rigoletto
i Nabucco o algunes de les
peces més populars com La
flauta màgica de Mozart o El
Barber de Sevilla de Rossini.
Al Teatre Municipal ja han
actuat amb les òperes Lucia
di Lammermoor, La Bohème
i Madama Butterfly.
Giuseppe Verdi (18131901) El compositor italià
Giussepe Verdi és considerat
un dels grans noms de l’òpera. Va ser un dels creadors
del drama líric, símbol del
Risorgimiento. Nascut en un
poble italià proper a Parma,
el seu primer gran èxit va
ser l’òpera Oberto, conte di
S. Bonifacio (1839). Després
del fracàs de la seva òpera
còmica Un giorno di regno
es va dedicar per complet
al melodrama. En les seves
primeres obres escèniques
va expressar els seus ideals
patriòtics: Nabucco (1842) i
Ernani (1844).
Va intensificar les veus solistes i la màxima caracterització possible dels personatges:

Il trovatore (1853), Rigoletto
(1851), La traviata (1853).
En la seva maduresa va aconseguir l’equilibri entre l’expressió del cant i la música
orquestral: Un ballo in maschera (1859), La força del destí
(1862), Don Carlo (1867). Al
1871 Aída va representar la
definitiva transformació verdiana de la gran òpera. En
1873, en morir el poeta Alessandro Manzoni, va compondre el cèlebre Rèquiem,
que ell mateix vadirigir. Després d’uns anys de repòs va
compondre Otello (1887). La
seva comèdia Falstaff (1893)
constitueix l’obra mestra de
l’òpera còmica italiana. Va
compondre vint-i-sis òperes
i diverses peces de música
sacra, un quartet i diverses
melodies.
Il Trovatore
Il Trovatore és una òpera de
quatre actes, amb text de Salvatore Cammarano i Leone
Bardare, basat en la tragèdia
espanyola El Trovador, d’Antonio García Gutiérrez. Es va
estrenar al Teatro Apollo de
Roma el 19 de gener de 1853.
Amb Il Trovatore, Verdi va
fer un pas endavant en la renovació de l’òpera romàntica

L’òpera forma
part de la considerada
trilogia popular de Verdi, que va obtenir un
èxit aclaparadors i
de la qual també formen part Rigoletto i La
Traviata.
i va assolir força, expressivitat i un lirisme indiscutible
que impregna àries, duets i
cors. L’òpera forma part de la
considerada trilogia popular
de Verdi, que va obtenir un
èxit aclaparadors i de la qual
també formen part Rigoletto i La Traviata. La trama té
lloc en l’ambient ombrívol
de l’Espanya del segle XV i
narra la romàntica història
d’amor de Leonora i el seu
trobador Manrico.
El
muntatge
d’Ópera
2001compta amb Martin
Mázik a la direcció musical.
La direcció escènica és de
Roberta Matelli i la direcció artística de Luis Miguel
Lainz. Per a la producció de
2018, l’escenografia ha estat
encarregada a Alfredo Troisi.
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“El col·leccionista de pors” de l’Estenedor Teatre a
l’Ateneu de la mà de Xarxa
Un espectacle que
parla de les pors
i com es poden
vèncer, descobrint
que per a cada una
d’elles existeix una
explicació ben lògica

TEATRE / LA VEU

X

arxa Igualada ha programat l’espectacle El
col·leccionista de pors,
de L’Estenedor Teatre, pel
proper diumenge dia 18 de
març, a ¼ d’1 del migdia. La
interpretació i la manipulació
corren a càrrec de David Laín
i la dramatúrgia i direcció és
de Jordi Farrés. Una obra que
parla dels sorolls de la casa,
de les bruixes, dels monstres
peluts, i ens recorda que hi ha
gent que té pors i hi ha gent
que, a més a més, les col·lecciona. Com el protagonista de
la història, en Dani Vidal.
Les entrades es vendran a
partir de les 11.15 h al vestíbul de l’Ateneu. Tenen un
preu de 5 € per als socis Xarxa i de 6 per als no socis.
L’Estenedor Teatre
L’Estenedor Teatre ha creat
més de trenta-tres espectacles, dels quals més d’una vintena segueixen en cartell, tant
per a públic infantil com per
adult i amb una especial atenció al món de la poesia. L’Estenedor Teatre actua sobretot
a Catalunya, si bé també ho fa
a la resta de l’estat i en ocasions a l’estranger. David Laín
és professor ajudant durant
dos cursos a l’Escola de Titelles de l’Institut del Teatre de
Barcelona, així com formador
en diverses Escoles d’Estiu i

altres cursos per a mestres i
monitores d’esplais. Durant
dos anys va treballar amb la
companyia Els Aquilinus en
l’espectacle Sopa de Lletres sobre contes de Gianni Rodari
i a la sèrie per a TVE Alfabet
amb textos del mateix autor.
Ha estat creador dels titelles
de la sèrie El Món Màgic del
Màgic Brufi de TV3 i de diversos enregistraments pel
departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya. També ha creat diferents

personatges per a publicitat,
i titelles i escenografies per
a d’altres companyies com el
Ballet Alexia, el Teatre Regina, els Mercats de Sabadell,
Edicions B i per a les Olimpíades de Barcelona de 1992.
El col·leccionista de pors
El protagonista, en Dani Vidal, és col·leccionista de pors
i les guarda des de ben petit.
Ara les té endreçades en capses, bosses o gàbies, ja que a
cada por li pertoca un recipi-

ent diferent. Hi ha pors que
ja estan seques i no li fan cap
mal. D’altres encara es belluguen de tant en tant i algunes, fins i tot, no es deixen
atrapar. Per sort, cada cop
són més les que estan tancades i quietes als seus recipients. En Dani es presentarà,
ens ensenyarà la seva col·lecció de pors i ens explicarà,
en una mena de viatge en el
temps, les pors que tenia de
menut.
Recorrerem amb ell els racons de casa seva en els quals
trobarem i experimentarem
les pors que s’hi amagaven
i que encara s’hi amaguen.
A continuació repetirem el
recorregut, però aquesta vegada acompanyats de l’Emili,
el pare del Dani, qui ens ensenyarà les solucions que va
pensar per a les pors del seu
fill. Quin és el seu remei? Fer
una nova visita a cada racó
de la casa i tocar, mirar i descobrir la veritat de cada una
de les pors descobrint que
per a totes existeix una explicació absolutament lògica.

Com diu David Laín: “La
idea neix a partir d’una xerrada amb la meva néta Lluna de nou anys que sovint té
pors a la nit. Reflexionant-hi
i recordant la meva infantesa, vaig recordar com el meu
pare, l’Emili, em va ajudar a
vèncer les meves pors quan
jo tenia aquesta edat i vaig
pensar que aquesta experiència tenia prou gruix com
per ser la base d’un espectacle”.
I després especifica: “En el
Mercat de Projectes de la
Mostra de 2015 vaig presentar la primera idea d’aquest
espectacle que en principi
havia de ser un projecte de
teatre de titelles de sobretaula amb dos titellaires i adreçat a un públic infantil. En
acabar l’exposició, en Jordi
Farrés (Farrés Brothers) em
va venir a veure i em va proposar sense embuts que volia
participar-hi perquè la història li agradava molt i trobava el tema molt interessant.
Gràcies a la feina conjunta,
el projecte s’ha reconvertit
en un espectacle d’actor”.
Núria Cañamares recorda:
“L’Estenedor, que gairebé a
la ratlla dels 40 anys sobre
l’escenari, anteposa la interpretació de l’actor a la manipulació dels titelles i aporta
més anàlisi al relat. Un pas
endavant fet amb decisió i
experiència”.

Justo Molinero porta dissabte, l’Ateneu, l’espectacle
“El hombre, la gran chapuza de Dios”
TEATRE / LA VEU

E

l popular locutor de Radio TeleTaxi, Justo Molinero, i Los Descastaos
tornen a Igualada amb el seu
nou espectacle, El hombre, la
gran chapuza de Dios. La funció serà el proper dissabte, 17
de març, a les 17:30h, al Teatre
Municipal l’Ateneu.
El preu de les entrades és de
25 i 30 euros i es poden comprar al web de Radio TeleTaxi
o al Punt de Difusió Cultural i
Turística d’Igualada (c/ Garcia
Fossas, 2) de dimarts a dissabte de 18:30 a 20:30h i el dissabte d’11 a 14h. També des d’una
hora abans de l’espectacle a la

taquilla del teatre.
Justo Molinero i Juan Carlos
Gil dirigeixen un espectacle
delirant, en clau d’humor, en
què s’explica l’inici de l’home
i com Déu es va equivocar.
Els sainets han estat escrits
per José Cedena i hi ha un
entremès dels germans Álvarez Quintero. Les rialles estan
assegurades amb un humor
senzill que arriba a tothom.
A l’espectacle se sabrà, d’una
manera diferent, com Déu va
crear l’home i el nyap que va
fer, com va crear Eva a més de
les coses, de la poma, la bondat i la maldat.
En aquesta ocasió, se sumen al
repartiment dos dels locutors

més estimats per l’audiència
de l’emissora: María José Cordero i Richard Bartomeu i hi
haurà d’artista convidat Antonio Cortés i la música en directe de Manolo Zafra.
En aquest espectacle no hi
manquen els embolics, les
confusions i les riallades. El
públic es divertirà amb una
boja història sobre la creació; els estira i arronsa d’una
parella en què Molinero ha
de fer tot el possible per agradar a una bonica sevillana;
una autoescola amb alumnes
maldestres, i un bon grapat de
peces teatrals breus que juguen
amb l’humor per fer passar una
bona tarda als espectadors.
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L’espectacle ‘El color de la llum’, al Teatre de l’Aurora,
posa en escena el fotoperiodisme
TEATRE / LA VEU

E

l Teatre de l’Aurora se
suma al FineArt aquest
cap de setmana amb
l’espectacle El color de llum,
un espectacle de teatre documental basat en el testimoni
oral de cinc fotoperiodistes: Joan Guerrero, Sandra
Balsells, Emilio Morenatti,
Samuel Aranda i Marta Ramoneda. El color de la llum,
produït per la sala La Planeta
de Girona i estrenat al prestigiós festival Temporada
Alta de Girona, interpel·la a
l’espectador tot qüestionant
els límits ètics i les característiques de la professió, en un
moment on l’ús de la imatge
està al punt de mira.
Ens hem tornat insensibles,
amb l’allau mediàtica d’imatges de conflictes bèl·lics i altres desastres? La fotografia
acosta o posa una distància

Es tracta d’una producció de la Sala La Planeta que es va estrenar al
prestigiós festival Temporada Alta de Girona
i que compta amb la
col·laboració amb el
FineArt
asèptica?
Quins són els límits ètics d’un
professional? Aquestes són
algunes de les preguntes amb
les quals El color de la llum
interpel·la a l’espectador. Els
tres actors en escena donen
veu, amb la fórmula del teatre
Verbatim, a cinc fotoperiodistes amb qui el dramaturg
Ferran Joanmiquel va parlar
més de 12 hores per construir el text de l’espectacle.
El color de la llum posa el
focus en el professional

que hi ha darrera la càmera
que viu, veu, dubta, pateix,
s’emociona, s’enfada i no escatima esforços en mostrar
allò que no veuen els ulls de
la majoria.
Tertúlia
Al finalitzar cada passi de l’es-

pectacle hi haurà una tertúlia
amb el director i dramaturg,
Ferran Joanmiquel.
Horari i venda d’entrades
Les representacions de El
color de la llum, tindran lloc
divendres 16, dissabte 17 de
març a les 21 h. i diumenge 18

de març a les 19 h. Les entrades tenen un cost de 15 € i 12
€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per
Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de
Cal Font) una hora abans de
cada funció. Més informació
a www.teatreaurora.cat.

“El planeta del mar inventat!” La cantata escolar
d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

L

a Mapi i en Nic són dos
amics que estan de vacances i s’inventen la
història d’un planeta llunyà,
colonitzat per la terra i que
no té mar. Com que els habitants l’enyoren n’imaginen un
de virtual... Així comença la
cantata d’enguany, una cantata que a partir d’un conflicte
ens parla de la relació entre
pares i fills, del poder de la
imaginació i de no jutjar a la

gent per la seva aparença.
El proper dilluns 19 de març,
amb música de Jordi-Lluís
Rigol i text d’Enric Estany
tindrà lloc, a la pista d’hoquei
de les Comes, la cantata escolar “El Planeta del mar inventat” que organitzen les regidories d’Ensenyaments Artístics
i d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada amb la col·
laboració de les escoles municipals d’art, música i teatre,
i el suport de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí. En aques-

ta setzena edició hi participarà
l’alumnat de 4t de primària de
les escoles d’Igualada i de Vilanova del Camí, més de 800
nens i nenes!
La cantata -adreçada als pares
i als familiars dels alumnes- es
farà dues vegades. La primera
sessió serà a les 18h i intervindrà l’alumnat de les escoles:
Àuria, Garcia Fossas, Mare del
Diví Pastor, Escola Pia, Emili
Vallès, Escolàpies, Joan Maragall (Vilanova del Camí),
Escola Pompeu Fabra (Vila-

promoció
subscriptors
de La Veu
29a edició

del 12
al 15 d’abril
2018

2 entrades a preu reduït
(5€ cadascuna)
presentant el carnet
de subscriptor a taquilla

nova del Camí), Jesús Maria
i Monalco; la segona sessió
serà a les 19:30h i intervindrà l’alumnat de les escoles:
Mowgli, Dolors Martí i Badia,
Academia Igualada, Ateneu
Igualadí, Ramon Castelltort,
Maristes, Montclar – Mestral,
Marta Mata, Gabriel Castellà.
En les dues sessions també hi
participarà un cor d’alumnes
de l’Escola Municipal de Música, i alumnes de l’Escola Municipal de Teatre que es faran
càrrec de la narració.

A més de les cançons, també
es podrà gaudir dels elements
plàstics que ha fet l’alumnat de
les escoles per a il·lustrar algunes escenes de la cantata i com
ja és habitual, la cantata estarà
acompanyada per un conjunt
instrumental format per professorat i alumnat de l’Escola
Municipal de Música.
A nivell de mobilitat i per tal
de millorar els accessos a les
Comes, es recomana als assistents venir a peu o amb transport públic.
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Neix el cicle Kalopsia, música i paraula per cuidar la
nostra gent: concerts, xerrades i debats contra la repressió
CULTURA / LA VEU

E

l dissabte 24 de març arrenca a Igualada el cicle
Kalopsia, música i paraula per cuidar la nostra gent.
Kalopsia neix de la inquietud
de voler abordar el moment
polític que estem vivint, però
sobretot de fer costat a qui el
pateix de forma directa. De
fer-ho junts i juntes amb una
consigna clara: si algú pateix
repressió per treballar per una
causa col·lectiva, la resposta no
pot ser un altra que no sigui
col·lectiva.
Kalopsia té com a objectiu
construir un discurs antirepressiu que parli des de la comunitat, que sigui inclusiu,
que aposti per transformar les
coses, que posi la cultura al
centre com una eina que transforma, que suma i que fa xarxa, i que en definitiva cuidi a la
gent que pateix la repressió per
voler canviar les coses.
El projecte irromp a la ciutat
per contribuir a les caixes de
resistència dels casos de repressió que afecten a persones
del nostre entorn. Concretament el cas de les 51 persones
anoienques citades als jutjats
per la seva participació a la
vaga del darrer 8 de novembre
- una convocatòria de protesta
en solidaritat amb els presos
polítics i per la materialització
de la república. I per altra banda el cas de “Som 27 i més”, on
27 persones han sigut imputades per una tancada al rectorat de la UAB l’abril del 2013 i
amb peticions fiscals de 11 a 14
anys de presó i milers d’euros
de multes. Un cas que a més
afecta un jove anoienc vinculat
al moviment juvenil i cultural

d’Igualada.
La programació de Kalopsia
El cicle, que tindrà lloc del
març al juny en diversos espais de la ciutat, s’inaugurarà
el dissabte 24 de març amb la
presentació de Kalopsia i seguidament el concert d’Ovidi 4: Cuidem-nos al Teatre de
l’Aurora. Un espectacle amb

textos de Pere Quart, Angela
Davis, Joseba Sarrionaindia,
Marina Garcés, Santiago Alba
Rico, Roger Pelàez, Maria
Mercè Marçal, Josep Palau i
Fabre, Valero Sanmartí, Rafeef
Ziadah, Marc Granell, David
Caño, Montserrat Roig, David
Sarsanedas, Enric Casasses i
G. K. Chesterton de la mà d’un
grup musical format per David

Fernàndez, Mireia Vives, Borja
Penalba i David Caño.
El segon acte tindrà lloc el dissabte 7 d’abril a Les Cotxeres i
comptarà amb la xerrada Família i repressió amb familiars
de persones que estan patint
represàlies com Txell Bonet,
companya de Jordi Cuixart i
posteriorment, el concert del

cantautor Cesk Freixas.
El dissabte 12 de maig el cicle
proposa la xerrada Cultura,
comunitat i transformació a
càrrec de l’escriptora Bel Olid.
Posteriorment tindrà lloc el
concert del cantautor valencià Xavi Sarrià, que enmig de
la gira de presentació del seu
darrer disc, farà parada al Casal Popular d’Igualada “El Fo-

ment” per oferir un tastet del
disc Amb l’esperança entre les
dents en format vermut.
El proper acte tindrà lloc el dijous 14 de juny amb la xerrada
L’1O darrere la càmera, amb
la presència del fotoperiodista
Jordi Borràs i a continuació el
concert del duet manresà Jo Jet
i Maria Ribot. L’acte tindrà lloc
a l’adoberia Adoberia Bella.
Finalment tancaran el cicle dos
actes al Pati de l’Ateneu Igualadí el dissabte 30 de juny. La
xerrada Informe del Minotaure amb la presència de Mireia
Boya i Mireia Vehí i l’espectacle
poeticomusical La mirada violeta amb la cantautora Meritxell Gené i la poeta i escriptora
Aina Torres, que retraten dues
escriptores fonamentals de la literatura catalana: Maria-Mercè
Marçal i Montserrat Roig. Per
què van escriure? Com les va
condicionar el fet de ser dones?
Un diàleg amb cançons, textos
i poemes. Un homenatge a les
dones de mirada violeta.
Tots els concerts, a excepció
d’Ovidi 4: Cuidem-nos, funcionaran amb taquilla inversa: no
es cobrarà res per entrar al concert i a la sortida tothom podrà
dipositar l’import que vulgui.
Pel que fa al concert d’Ovidi
4: Cuidem-nos, l’entrada tindrà un preu de 15€ i es podran
comprar a partir d’aquest cap
de setmana al Casal Popular
d’Igualada “El Foment” i a Les
Cotxeres. Els diners recaptats a
cada concert aniran destinats
a les caixes de resistència del
CDR Igualada-Conca d’Òdena i “Som 27 i més” per parts
iguals i també es destinarà una
part a cobrir les despeses de
desplaçament dels grups que
actuaran al cicle.

Presentació del
llibre “Aquesta és
la meva carta...”
d’Emily Dickinson
LLIBRES / LA VEU

Dimarts 20 de març a 2/4 de
8 del vespr tindrà lloc la presentació del llibre Aquesta és
la meva carta al món, d’Emily
Dickinson. La presentació
anirà a càrrec del traductor,
Marcel Riera, i l’escriptora
Maria Enrich.
Es farà una lectura de poemes, en anglès i català, per
part d’alumnes de l’Escola
Pia, l’INS Montbui i l’INS
Pere Vives Vich
L’acte és organitzat per Llibreria Aqualata i Òmnium
Cultural Anoia.

Concert de jazz a
Paper de Música de
Capellades
MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, a les 7 de la
tarda la sala capelladina Paper de Música acollirà un
concert de jazz a càrrec de
Valentí Moya & Joan Pau Cumellas Quartet.
Valentí Moya, guitarra jazz
manouche solista; Joan Pau
Cumellas, hasmonica; Oriol
Gonzalez, guitarra jazz manouche rímtica i MarcCuevas, contrabaix interpretaran
obres de Reinhardt, Grisman,
Moya, Cumellas, Parson i
Wonder.
Dos músics de llarg recorregut dins el mon del jazz
s’uneixen per oferir un nou
concepte de jazz manouche
en el seu disc Coincidències.

Un curs d’escriptura de guions novetat en la programació
de primavera de l’Ateneu Igualadí
LLENGUA / LA VEU

L

’Ateneu Igualadí proposa un curs d’escriptura de guions per al pròxim mes d’abril. Els dilluns a
partir del 9 d’abril fins al 25 de
juny, de 7 a 9 del vespre a la
sala Comunicació de l’entitat.
En aquest curs aprendràs a
desenvolupar les teves pròpies idees i a donar-els-hi forma de guió cinematogràfic, a
evolucionar com a escriptor i

a trobar el teu propi estil com
a guionista.
L’objectiu és aprendre a escriure un guió cinematogràfic
en format professional. Saber
estructurar històries, desenvolupar personatges originals,
escriure diàlegs suggerents i
escenes impactants. Conèixer
el funcionament de la indústria cinematogràfica i les possibilitats que té un guionista
novell.
El curs consta de 12 sessions

molt dinàmiques de dues
hores cadascuna combinant
teoria i pràctica. Veurem conceptes teòrics recolzats visualment amb extractes de pel·lícules i els posarem en pràctica
amb exercicis creatius. Tot i
que aquest curs es presencial,
podràs contactar per e-mail
amb el professor que farà un
seguiment personalitzat del
teu guió.
El curs l’impartirà David Casals-Roma, guionista i cine-

asta guanyador de més de cent
premis i professor en escoles
de cinema d’Espanya, França
i els Estats Units.
Per a participar en el curs no
es requereix cap coneixement
previ i l’edat mínima és de 17
anys.
El preu del curs és de 250 €,
amb la possibilitat de fraccionar en tres ingressos de 85 €
a principi de cada mes (abril,
maig i juny). Si la inscripció
es fa abans del 31 de març,

s’aplicarà el 10% de descompte.
Inscripcions
Si estàs interessat en aquest
curs, has d’entrar a www.davidcasals-roma.com i emplenar
el formulari d’inscripció. Les
places són limitades. Recomanen no esperar al darrer
dia per inscriure’s.
Si tens alguna pregunta, no
dubtis en contactar a info@
davidcasals-roma.com.
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Aquest dissabte comença Els Moixiganguers obren diumenge la
La Galàxia Poètica
temporada 2018 davant del “barret”
de Les Cotxeres

POESIA / LA VEU

L

’Associació
Cultural
Galàxia
d’Igualada,
entitat sense ànim de
lucre que impulsa projectes
artístics de poesia i música,
estrena aquest dissabte 17 de
març LA GALÀXIA POÈTICA amb poesia de temàtica
de la Dona, del dia internacional de la Poesia, i d’homenatge a Montserrat Abelló.
És així com ja s’han inscrit 6
poetes i un músic per aquest
dissabte. Podrem gaudir dels
artistes: Alexis Espinar (escriptor, músic i artesà de
Bellprat) amb Álvaro Baraca
(músic i cantautor de Sta Coloma de Queralt), Margarita
Bernús (poeta i rapsoda de
Capellades), Alejandro Penalva (poeta del País Valencià), Rubén Gilgado (poeta i
cantautor basc-català), Josepa Ribera (poeta de Piera),
Marc Freixas (poeta d’Igualada) i Montserrat Ventura
(poeta d’Igualada). Les actuacions començaran a partir de

MÓN CASTELLER / LA VEU

E
les 18 h a la Sala Polivalent de
l’Espai Cívic Centre. Entrada lliure per venir a escoltar
poesia. Us hi esperem!!! La
pròxima sessió de La Galàxia
Poètica, tindrà lloc el dissabte
21 d’abril amb poesia de temàtica de la Primavera/Sant
Jordi, us animem a inscriure’s
fins a esgotar les places, abans
del 6 d’abril, o bé per e-mail:
associacioculturalgalaxia@
gmail.com o bé per telf. 636
919 373. Obert a totes les
edats, a partir de 6 anys però
els menors que vulguin actuar, han d’anar acompanyats/
des dels seus familiars. Moltes gràcies!!!

Gran èxit del SardAnoia
SARDANES / LA VEU

E

l passat dimarts, dia
6 de març, tingué lloc
al Teatre de l’Ateneu
Igualadí la primera part dels
actes previstos del SardAnoia, acte similar al SardaTIC
desaparegut aquest any; en
dues sessions es reuniren
uns 400 alumnes de 11 escoles d’Igualada i comarca, per
escoltar i fruir dels músics
que amb molt bon humor explicaren quins son els instru-

ments de la cobla, com funcionen i com sonen a traves
de di-verses peces musicals;
per cert un moment emocionant va ser quan va pujar
un nen per dirigir la cobla
tot tocant la Marxa Radetzky
de Strauus; ara només falta
esperar el 10 de juny, dia de
l’aplec d’Igualada on faran la
demostració de lo que han
aprés durant aquest temps,
fent l’entrada amb el galop i
ballant la sardana paraigües i
xemeneies.

ls
Moixiganguers
d’Igualada enceten diumenge una il·lusionant
temporada 2018. La colla fa
un mes que assaja a Les Cotxeres, i ho fa ara amb un barret al sostre que permet proves
més altes als assajos, per tal de
treballar amb seriositat el 3
de 9 amb folre. Diumenge els
morats actuaran a les 12 h al
costat dels Castellers de Berga
i just davant del local, a la Plaça de Catalunya, 1, al Parc de
l’Estació Vella.
Després de tancar el 2017 sense cap caiguda, amb el 5 de 8
al sac i havent fet els primers
tastets seriosos del 3 de 9, els
Moixiganguers han preparat
una temporada de màxims
que té dos grans moments:
la Festa Major d’Igualada, a
l’agost, i el concurs de castells
de Tarragona, a l’octubre. A
més a més les camises morades seran també a les principals places castelleres del país,
que valoren així el bon estat de
forma dels igualadins. Actuaran a Vilafranca, Valls, Reus,
Vilanova i la Geltrú, Lleida,
Sant Cugat del Vallès i el barri
de Gràcia de Barcelona, entre
d’altres, i ho faran al costat de
les millors colles del moment.

Assajos oberts a tothom
Els Moixiganguers obren els
seus assajos a tothom que vulgui viure els castells d’aprop.
Assagen a Les Cotxeres cada
dimecres i cada divendres, els
dimecres amb assajos de canalla (de 19 h a 20 h) i generals
(de 20 a 22 h) i els divendres
amb assajos de pilars (de 21.30

h a 22 h) i generals (de 22 h
a 00 h). La colla combina el
treball casteller amb propostes
lúdiques que s’ofereixen periòdicament a Les Cotxeres; per
exemple aquests dies el local
acull una de les exposicions de
la mostra fotogràfica Fine Art,
amb detalls i moments espectaculars del fet casteller.

Les males olors de la Igualada sud,
a l’AUGA
CULTURA / LA VEU

L

es causes de la mala olor
-la pudor parlant clarque en determinades
hores i sobretot en dies calorosos molesta molt a una part
de la ciutat foren analitzades
a l’A
UGA per Núria Vidal.
Vidal, estudiant d’enginyeria
electrònicade divui anys, és
va valdre del seu treball de recerca elaborat fa poc més d’un
any. La seva exposició va ser
clara, segura i documentada,
amb complet domini de la si- a la plaça de la Masuca, pretuació davant un auditori de nent-les des de l’any 2000 i fins
centenars de persones.
al 2016, tot referint-se a que la
La seva tesi sobre la causa del depuradora entrà en funcioproblema ciutadà la va voler nament l’any 2006.
resoldre amb un examen es- Sigui certa la causa apuntatadístic de les dades de quali- da per la Núria atribuïble a
tat de l’aire -concretament el la depuradora o be sigui un
Sulfúr d’Hidrògen- que faci- problema de clavegueram, la
lita l’estació d’anàlisis situada solució a lesmolèsties que han

d’aguantar una part important
d’igualadins és molt complexa.
Més agradable serà l’olor de
les tres maneres de preparar la
“Crema de Sant Josep” que ens
oferiran el proper dilluns, dia
19 de març, tres cuineres/ers
de l’Anoia en l’última classe
del trimestre.
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Enrico Viccardi, un organista
amb una exquisida tècnica

Presentació del llibre
“Dies que duraran anys”
de Jodi Borràs

MÚSICA / JAUME PLANAS

LLIBRES / LA VEU

XXV Festival Internacional d’Orgue d’Igualada

E

l passat diumenge dia
11 de març tingué lloc
a la Basílica de Santa
Maria de la nostra ciutat el
tercer concert del XXV Festival Internacional d’Orgue
d’Igualada, que anà a càrrec
de Enrico Viccardi, professor
d’Orgue a l’institut diocesà
“San Cristoforo” de Piacenza
i a l’Escola d’Orgue de Cremona. També és titular de la
càtedra d’Orgue i Composició al Conservatori Superior
de la ciutat de Como.
Inicià el concert amb la Sinfonia per organo italiano de Pierangelo Valtinoni (n. 1959).
Seguí amb el Ricercare per
l’Elevazione en la menor, la
Suonata per la Comunione en
sol major i la Toccata en re major de Vincenzo Antonio Petrali (1830-1889). D’Edoardo
Farina (n. 1939) interpretà la
Sonatina detta “La Battaglia”,
de Johann Sebastian Bach
(1685-1750) tocà el Preludi i
Fuga en re major (BWV 532),
de Felice Moretti, conegut religiosament com Padre Davide da Bergamo (1791-1863),
interpretà l’Elevazione in si
b major i el Versetto en si b
major “con armonia di trombe alla tirolese”. Continuà el
concert amb l’ Ave Maria op.
104 núm. 2 de Marco Enrico Bossi (1861-1925) i acabà amb l’Improvisation I del
jove compositor català Bernat Vivancos (n. 1973).
Cal notar dos trets característics que no són gaire habitual en els concerts d’orgue:
el primer que el professor
Viccardi presentés un variat programa, si exceptuem
Bach i Vivancos, d’autors
italians i el segon que tres
d’aquests autors siguin contemporanis.
Viccardi és un organista amb
una exquisida tècnica i pulcritud interpretativa. Busca
el so més adient a les composicions amb una gran varie-

E

tat de color musical gràcies
als canvis constants de registres. Són obres treballades
fins l’últim detall. Així ho va
entendre el nombrós públic
que gairebé omplia la Basílica
de Santa Maria i que premià
el seu treball amb forts aplaudiments, en especial després
de la composició de Bernat
Vivancos que interpretà amb
gran virtuosisme tant en els
teclats manuals com en el
pedaler. En agraïment tocà
com a bis el coral tret del Petit llibre d’orgue, de J. S. Bach,
Wenn wir in höchsten Nöten
sind (BWV 641).
En aquest concert hi pogué
assistir l’igualadí Joan Paradell, director artístic del
Festival. Antoni Miranda
presentà el concert amb comentaris sobre els autors i
les obres, comentaris que es
veieren interromputs per un
problema tècnic de pèrdua
gradual de so del micròfon

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

del cor. Se solucionà continuant les explicacions des
del presbiteri. Anna Miranda
feu de registrant i la transmissió a través de la pantalla
anà a càrrec de Jordi Balsells
i Josep Aguilera.
Acabat el concert el professor Viccardi baixà al presbiteri i el públic reconegué les
grans qualitats interpretatives amb nous aplaudiments.
Tant el concertista com Joan
Paradell reberen un obsequi
de mans dels regidors de
l’Ajuntament d’Igualada Pere
Camps i Maribel Cuadras.
El proper concert serà diumenge que ve 18 de març
a les 6 de la tarda i anirà
a càrrec de la concertista
nord-americana Gail Archer
que interpretarà obres de Johann Sebastian Bach, Robert
Schumann, Fanny Mendelssohn, Sergei Slonimsky, Alexander Shaversaschvili i Modest Mussorgsky.

l proper dimecres 21 de
març a les 8 del vespre al
Foment. “Casal Popular
d’Igualada”, es durà a terme la
presentació del llibre Dies que
duraran anys de Jordi Borrás.
Comptarem amb la presència
de l’autor i presentarà l’acte
Joan Domingo.
El llibre és un recull de fotografies dels fets de l’1 d’octubre
i es complementen amb textos
d’Anna Ballbona, Jenn Díaz,
Marina Espasa, Natza Farré,
Albert Forns, Raül Garrigasait,Jordi Lara, Adrià Pujol,
Gemma Ruiz i Joan Todó.
Els fets esdevinguts el dia 1
d’octubre de 2017 quedaran
gravats per sempre en la memòria col·lectiva de diverses
generacions de catalans. L’astúcia popular a l’hora de custodiar urnes i paperetes, les
primeres detencions de càrrecs públics, la mobilització
general de la societat, la violència policial, la resistència
pacífica i el desencadenament
dels fets politicojudicials que
se’n desprenen acompanyaran

per sempre a molts, i perseguiran tota la vida uns altres.
Són moltes les imatges icòniques que va deixar la tardor
del 2017. Dies que duraran
anys ofereix una selecció de fotografies que Jordi Borràs, un
dels fotoperiodistes més inquiets del país, ha deixat per a la
posteritat, i una mostra de les
imatges de Sergi Alcázar, Oriol Clavera, Ramón Costa, Sira
Esclasans, Ramon Ferrandis,
Albert Garcia, Santi Iglesias,
Miriam Lázaro, Carles Palacio
i Carles Ribas. Acompanyen
les imatges textos d’escriptors i
escriptores de reconegut talent
que, com tots nosaltres, van
viure aquells dies amb una estranya barreja de joia, horror i,
sobretot, dignitat.

Venda d’entrades per al
Rèquiem de Cimarosa
MÚSICA / LA VEU

Ja són a la venda les entrades
per al concert en què l’Orquestra de Cambra Terrassa
48, la Coral Mixta d’Igualada,
la Coral Sant Sadurní, Ulrike
Haller (soprano) Tànit Bono
(mezzo), Joan Garcia-Gomà
(baríton) i Arnau Farré (orgue), dirigits per Alfred Cañamero, interpretaran el Rèquiem de Domenico Cimarosa.
El concert se celebrarà el dia
24 de març a les 9 del vespre a
la Basílica de Santa Maria.
Com en els anys anteriors,
que va interpretar el Stabat
Mater de Joseph Haydn i del

Rèquiem de Charles Gounod,
la Mixta ha volgut anar més
enllà del repertori habitual
per Setmana Santa i per això
ha triat una obra interessant
però poc interpretada.
El preu de les entrades és de
16 euros (14 euros amb els
descomptes habituals) i es
poden adquirir al Punt de Difusió Cultural d’Igualada (c.
Garcia Fossas, 2) de dimarts a
dijous de 18:30 a 10:30, divendres de 18:00 a 21:00, dissabtes d’11:00 a 15:00 i de 18:00 a
21:00 i diumenges de 11:00 a
14:00 i de 18:30 a 20:30 i també abans del concert a la porta
de la Basílica de Santa Maria.

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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Una obra del pintor
Demà dissabte a l’església de la Soledat
igualadí Marcial, dedicada concert “Tresors de la Lírica”
al Dia de les dones
jo mateix la primera víctima països d’Europa, Asia i AmèMÚSICA / LA VEU

L

EXPOSICIONS / LA VEU

L

’artista igualadí Marcial Fernàndez Subirana
ha participat en el recent Dia Internacional de les
Dones, en una exposició col·
lectiva a Sitges, al casino El
Retiro, en col·laboració amb
la Tertúlia Bohèmia i la Regidoria de Benestar i Família
d’aquella localitat on Marcial
també està molt arrelat.
Aquesta mostra, que romandrà oberta un temps, fou
presentada amb un col·loqui
amb el públic assistent, on
cada autor o autora van explicar la significació de la seva
obra.
Marcial ha titulat la seva
pintura, realitzada en el
llenguatge d’abstracció geomètrica, “MATISOS DE PERSONA-DONA”.
L’artista va explicar en la seva
dissertació que els tons suaus
de l’obra (rosats, groguencs,
beix...) no volen ser pas colors de sensibleria, sinó que

volen transmetre els matisos
més sublims i el caliu de l’esperit de les dones i apareixen
en el quadre com si un dron
sobrevolés el paisatge anímic
femení. Marcial ho dedica a
la “Persona-Dona” perquè,
explicà, que abans que dona
és persona. També comentà
que quan es vulnera el respecte degut i es menysté la
paritat de la dona, és com si
es llancés fang damunt dels
seus més sublims matisos. El
pintor es preguntà com serien els matisos de la “Persona-Home” i conclogué que,
siguin els que siguin, l’home
ha de fer seus, primer, els matisos de la “Persona-Dona”.
Després s’obrí una interessant
taula rodona amb el públic en
la que es comentaren diversos aspectes del món femení
i dels seus drets. L’artista està
actualment treballant en la
preparació d’una exposició
que presentarà a la Sala Municipal d’Igualada el proper
mes de maig.

a Coral de Santa Maria, la Parròquia de la
Soledat i l’Ajuntament
d’Igualada han programat
per demà dissabte, dia 17, a
les 8 del vespre, un concert
anomenat “Tresors de la Lírica”. Hi intervindran la soprano Laia Camps Farrés, el
tenor Joan Martínez Colàs
i la mateixa Coral de Santa
Maria.
La vetllada —que tindrà
com a marc l’església de la
Soledat— té com a objectiu
fer arribar la música lírica al
gran públic. Així s’escoltaran
les àries i els duos més famosos de les òperes i sarsueles
que han fet història com «La
Traviata», «Cançó d’amor i
de guerra», «La verbena de
la paloma», entre d’altres.
«Creiem que és una proposta interessant —diuen els organitzadors— especialment
perquè combina la música
amb la divulgació.»
Joan Martínez Colàs és compositor, director, cantant
d’òpera i master en “espectáculo vivo” per la Universitat de Sevilla. És músic vocacional: «des de petit m’ha
encantat fer feliç a la gent a
partir de l’experiència artística. Des dels 8 anys no he
deixat mai de formar-me per
arribar al màxim coneixement de com la música i l’art
pot arribar a canviar les persones. Aquest camí de coneixement l’he viscut d’una
manera molt personal essent

d’aquesta manera de pensar.
Al meu costat sempre he
tingut la família i molt especialment la meva dona, la
Laia Camps. Junts portem la
nostra passió per la música
arreu.» Martínez Colàs, col·
labora amb entitats i associacions com l’UPC, els Ajuntaments de Barcelona, Girona,
Santa Coloma de Gramanet,
Terrassa i Universitat de Sevilla. Ha realitzat nombrosos
concerts a Catalunya, resta
de l’estat espanyol, i altres

rica.
Per la seva banda Laia Camps
Farrés és titulada Superior
de Pedagogia Musical per
l’ESMUC, i en piano, flauta
travessera i cant clàssic pel
Conservatori Municipal de
Música de Sabadell.
El preu de l’entrada del concert “Tresors de la Lírica” és
de 10 €, no obstant, a l’objecte
d’aconseguir i apropar aquest
repertori a tothom, els nois i
les noies fins a catorze anys,
tindran l’entrada gratuïta.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Nomenclàtor de guerra (III)

S

eguim amb els canvis de nom de
carrers igualadins
Rambla de Sant Isidre = F. PI
MARAGALL
Carrer S. Jaume = AIDA LA FUENTE, La Llibertaria
Carrer S. Jordi = LENIN
Carrer S. Josep = MARIANA PINEDA
Carrer S. Lluís = PALLA
Carrer S. Magí = FRANCESC LAYRET
Carrer S. Miquel = REVOLUCIÓ

Carrer S. Nicolau = MONTBUI
Carrer S. Pau = ATENEU
Carrer S. Roc = XIC DE LES BARRAQUETES
Carrer S. Sebastià = ASTÚRIES
Fotografia: La Conselleria de Defensa,
durant la guerra civil, fou instal·lada a
l’edifici de ca l’Oranies, abans seu de
la Lliga -i, on després hi ha hagut una
sucursal de la Caixa de Catalunya- ,
a la rambla de Sant Isidre (Francesc
Pi i Maragall), el 9 d’octubre de 1936
(AFMI número 384) .
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EXPOSICIONS
CATERINA ALBERT/
VÍCTOR CATALÀ

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

EXPRESSIONS

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

ANTÀRTIDA, GEL MÉS
ENLLÀ DE LA FI DEL
MÓN

FINEART.
Jordi Camins.
Exposició de fografies.
Fins el 18 de març a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central.

JAZZLIGHTS

FINEART.
Gabriel Brau.
Mostra fotogràfica que cerca una
aproximació al món del jazz.
Del 23 de febrer al 18 de març al
Portal del Llevador.

UN MÓN DE SOMNI

FINEART.
Gilbert Garcin. Petits escenaris creats per a casa fotografia, ens ofereixen escenes inventades d’un univers
fictici.
Del 23 de febrer al 18 de març a
l’Empremta.

NENS DEL RAVAL

FINEART.
Joan Colom. descalços, bruts, tristos,
sovint sols o abandonats… Imatges
que, de manera crua i senzilla, són
testimonis d’una època.
Del 23 de febrer al 18 de març a la
Sala Municipal d’Exposicions.

DECONSTRUCTIVISME
FINEART.

Raúl Guillamon. Il·lumino des de
la penombra copsant el moviment.
El procés és una experiència transformadora.
Del 23 de febrer al 18 de març a
Artèria, espai d’art i tallers.

COL.LECTIVA

Exposició fotogràfica col.lectiva
de l’Agrupació Fotogràfica
Del 17 al 25 de març a la sala municipal d’exposicions Sala Bas, de
Capellades.

FINEART

Podeu consultar la resta d’exposicions del FineArt a www.fineartigualada.cat
Del 23 de febrer al 18 de març en
diversos espais de la ciutat.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Art contra la violència masclista,
o creus sobre la platja

L

a platja del Fortí de Vinaròs es va despertar a
la vigília del 8 de març amb una macroexposició de 739 creus que apuntaven a representar
totes les dones assassinades per crims de violència de
gènere, des del 2007 fins als nostres dies. La mostra,
acollida sota el reclam “Art contra la violència masclista”, es proposava de provocar –amb tantes creus
sobre la platja- una gran impressió en la línia d’esdevenir un veritable cementiri, improvisat a peu de
mar.
Aquesta magnànima obra responia a una iniciativa
del grup de dones Femme Força de la mateixa ciutat;
una idea de caràcter obert per a la qual s’hi podien
sumar totes les veus possibles; i que ha comptat amb
la col·laboració de l’Escola Municipal d’Art de Vinaròs, que va participar amb l’aportació de tot el material per a una realització escultòrica a l’aire lliure tan
colossal. En aquest sentit, si bé el principal objectiu
era dignificar i retre un testimonial homenatge públic a les víctimes, havia de ser una creu blanca (totalment personalitzada) la que tributés la memòria

de cada una de les dones assassinades. Això és, cada
víctima -amb el seu nom i cognoms, l’any de naixement i de la defunció, el lloc de la mort i la identitat
de l’assassí (habitualment la seva parella o ex parella)- era presentada amb una creu real clavada damunt d’una imaginaria cavitat, sobre la sorra.
Sí bé aquesta instal·lació escultòrica tenia un caràcter purament efímer -des del dimarts dia 7 fins al
diumenge dia 11- ja que estava realitzada amb materials de cartró summament sensibles a les inclemències del clima; la feina de plantació de les creus va ser
una comesa àrdua que va exigir una àmplia col·laboració col·lectiva, no només pel que feia referència a
la disposició del tot el material sinó per la labor de
dissenyar i retallar cada creu; no sense passar per alt
el gruix inqüestionable de les fonts consultades de
tot l’Estat espanyol per a cada necrològica.
Lara Domenech, la portaveu de l’Associació Femme
Força, és la que es va posar en contacte amb les diferents associacions de dones de l’Estat espanyol, per a
què des de les seves plataformes contra la violència

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

de gènere es pogués disposar del còmput de totes les
dones assassinades. En aquest sentit, un cop recopilades totes les dades, ella i les restants companyes
del col·lectiu només es proposaven veure realitzat
el seu projecte: des d’una mirada estètica i escultòrica aconseguir fer visibles les víctimes de la violència
masclista a Espanya durant l’última dècada (2007
-2017). La proposta, definitivament, va ser molt ben
acollida per l’entitat municipal, que va veure en ella
la conjuntura més favorable per a una nova declaració pública en favor d’uns drets igualitaris entre homes i dones; al seu torn s’implicava també en la celebració d’un seguit d’actes inscrits en la denominació
“Emprenem en femení” tot convenint la necessitat
de passar de la igualtat legal a la igualtat real.
Des del Passeig Marítim estant, i considerant una
raonable perspectiva visual, tota l’extensió de la platja de El Fortí semblava dibuixar un immens llençol
blanc, sense regatejar una innocent candidesa que
incorporava el sentit lema de les Femme Força: “Estem unides per cridar que seguim lluitant per elles”.
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DIVENDRES 16
FINEART
Igualada
Visita de l’exposició “Seda de caballo” de
Manuel Vilariño.
El Manuel Vilariño ens explicarà les seves
vivències tot mirant les fotografies
Divendres a les 7 de la tarda al Museu de
la Pell.
POESIA
Igualada
Dia Mundial de la Poesia
Lectura de poemes en veu alta a càrrec
d’usuaris de la Biblioteca amb acompanyament musical.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
ÒPERA
Igualada
“Il Trovatore” de Verdi
Òpera 2001 posa en escena la història del
trobador Manrico, immers en una mena
de guerra civil contra el comte de Luna i
lluitant per l’amor de Leonora. Una òpera
plena d’amor, odi, heroisme i venjança.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre al Teatre
Municipal l’Ateneu.
TEATRE
Igualada
“El color de la llum” de Ferran Joan Miquel. Espectacle que recull el testimoni de
cinc fotoperiodistes i analitza els límits de
l’ètica i la responsabilitat d’aquesta professió.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora
FESTA DE LA POESIA
Piera
Trobada poètica protagonitzada per 3 poetesses i 3 poetes La Marta Casals Llunell
ens realitzarà un petit concert de piano
Jazz Standars.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a l’Aula
Municipal de Música.
XERRADA
Masquefa
“Per què fem excavacions arqueològiques
a Masquefa?”, a càrrec de Jordi Galindo,
tècnic de patrimoni palontològic .
Divendres a les 6 de la tarda a la sala
d’actes de la biblioteca.

DISSABTE 17
TEATRE
Igualada
“El color de la llum” de Ferran Joan Miquel.
Espectacle que recull el testimoni de cinc
fotoperiodistes i analitza els límits de l’ètica i la responsabilitat d’aquesta professió. .
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
“Storytime around the world”
Contes per viatjar arreu del món. .
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblioteca Central.

FINEART
Xerrada entorn de “La imatge al servei de
l’acció social”, per Koen Suidgeest i visita
a la seva exposició ”COSTURES A FLOR
DE PELL” .
Dissabte a les 12 del migdia a l’Adoberia
Bella.
FINEART
Taller de fotografia nocturna
Aprèn com fer fotografies a la nit, amb
poca llum.
Dissabte de les 7 de la tarda a les 11 de la
nit a La Cotonera
TEATRE
“El hombre, la gran chapuza de Dios”
Un espectacle de Justo Molinero i Los
Descastaos. Un espectacle delirant, en clau
d’humor a partir de la creació de l’home i
de la creació d’Eva. Amb Antonio Cortés
com a artista convidat .
Dissabte a 2/4 de 6 de la tarda i a les 9 del
vespre al Teatre Municipal l’Ateneu.
POESIA
Igualada
Cicle De Pell Sensible
Presentació del llibre ”Resplendor de Foc”,
de Jaume Mesquida Sanso , guanyador del
Premi de poesia Joan Llacuna 2017. I “ESPERO MERAVELLES” en la commemoració del centenari del naixement de Montserrat Abelló, amb la cantant Mirna Vilasís
Dissabte a les 8 del vespre a l’Adoberia
Cal Granotes.
MÚSICA
Igualada
“Tresors de la Lírica” Recital amb les àries i
els duos més famosos de les òperes i sarsueles que han fet història com “La Traviata”,
“Cançó d’amor i de guerra” o “La verbena
de la paloma”, entre d’altres. Protagonitzat
per la soprano Laia Camps Farrés i el tenor
Joan Martínez Colàs
Dissabte a les 8 del vespre a l’església de
la Soledat.
MÚSICA
Capellades
Concert de jazz amb Valentí Moya & Joan
Pau Cumellas Quartet
Dissabte a les 7 de la tarda a la Sala Paper de Música.

DIUMENGE 18
TEATRE
Igualada
“El color de la llum” de Ferran Joan Miquel.
Espectacle que recull el testimoni de cinc
fotoperiodistes i analitza els límits de l’ètica i la responsabilitat d’aquesta professió. .
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de
l’Aurora.
TEATRE
Igualada
“ El col·leccionista de pors”, de L’Estenedor
Teatre
Dels sorolls de la casa, de les bruixes, dels
monstres peluts... Hi ha gent que té pors i
hi ha gent que, a més a més, les col·lecciona, com fa el protagonista d’aquest espectacle, en Dani Vidal .

Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre
Municipal l’Ateneu.
FESTIVAL D’ORGUE
Igualada
Concert a càrrec de Gail Archer, organista titular del Vassar College de New York
City. Composicions de Bach, Schumann,
Mendelssohn, Slonimsky, Shaversaschvili
i Mussorgsk .
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de
Santa Maria.
TEATRE
Calaf
Pep Bou presenta “Experiències”, un viatge
a mons poètics i onírics partint de tres elements essencials: aigua, sabó i música
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala
Folch i Torres del Casal.
MÚSICA
Masquefa
Masquefa sona bé. Concert amb Lluís Coloma Trio que presentarà Boogie Wins
Again.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala polivalent Rogelio Rojo.
TEATRE
Capellades
Xarxa Capellades presenta l’espectacle de
clown “Cösmix” de la companyia Teatre
Mòbil.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la
Lliga

DILLUNS 19
CONFERÈNCIA
Igualada
David Andrés, Gloria Barrio i David Rodríguez. La crema de sant Josep i altres
delícies
Tres importants cuiners i els socis d’AUGA
podran explicar les seves receptes més secretes per a la crema de Sant Josep o altres
pastissos.En acabar en podrem fer un tast..
Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
Igualada
Setmana de concerts d’alumnes de l’EMMI
En aquests concerts, els alumnes viuen l’experiència de tocar en públic i poden mostrar el treball realitzat durant el trimestre.
Des de dilluns a partir de 2/4 de 6 de la
tarda a l’Escola de Música
MÚSICA
Igualada
“El planeta del mar inventat”Música: Jordi-Lluís Rigol i conte: Enric Estany
Dissetena edició de la Cantata Escolar, un
treball realitzat per l’alumnat de 4t de primària de les escoles del nostre municipi i
de Vilanova del Camí,.
Dilluns a les 6 de la tarda i a 2/4 de 8 del
vespre al pavelló de les Comes.

DIMARTS 20
CLUB DE LECTURA DE LITERATURA
INFANTIL

55

Igualada
Club de lectura adreçat a pares, mares,
avis, àvies, mestres i professionals de l’educació, per conèixer, comentar i recomanar
les novetats infantils.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.
XERRADA
Piera
Avui també és Sant Joan amb... Andreu
Martín. L’Andreu Martín ens parla sobre el
compromís i la identitat col·lectiva a partir
de la seva novel·la Cabaret Pompeya.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca.
HORA DEL CONTE
Capellades
“Animals de tots colors” amb Clara Gavaldà (d’1 a 3 anys).
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

DIMECRES 21
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
“Damunt les passes”, de Marc Freixas
Marc Freixas presenta el quart poemari
amb un recital poètic acompanyat de Cecili Ruedas a la guitarra, Maria Santfores i
Carles Duarte, poetes.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Dies que duraran
anys” de Jordi Borrás. Amb textos d’Anna Ballbona, Jenn Díaz, Marina Espasa,
Natza Farré, Albert Forns, Raül Garrigasait,Jordi Lara, Adrià Pujol, Gemma Ruiz i
Joan Todó. Es comptarà amb la presència
de l’autor i presentarà l’acte Joan Domingo.
Dimecres a les 8 del vespre al Casala Popular El Foment.

DIJOUS 22
CLUB DE LECTURA
Igualada
“Els estranys” , de Raül Garrigasait
Amb la presència de l’autor, Premi Llibreter 2017, el qual intercanviarà impressions
amb els participants del club.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Orgull Xirucaire”
d’Elisenda Rovira, comptarem amb la presència de l’autora i presentarà l’acte Laia
Martí..
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala de
socis de l’Ateneu.
7 D’EXPERIÈNCIES
Piera
Parlarem amb Teresa Forcades dels temes
que són més importants per a ella i sobre
els quals n’ha reflexionat més: la llibertat
i l’amor, la justícia social i el compromís
polític, la salut pública, el feminisme, la fe
i el perdó.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Divertides i irreverents alhora, com les boadellesques maneres de dir-li
al rei que no vols el premi / 2. Aleró de les arades de Torelló. Piqui dolorosament / 3. Al mig
del mig. Carta amb taxa incorporada. Indicis d’erecció / 4. El paradís en un club de carretera.
Farà venir algú alçant la veu / 5. Rematar la tomba quan encara és buida. Conjunt d’habitatges
per reina i obreres / 6. Una i altra i. Òxid només a l’abast dels més forts. Una u sense altra / 7.
Allunyo l’ou de la vista. Pinyols de bacon / 8. Té mentalitat d’atacant, per això resulta insultant.
Als caragirats / 9. Dintre de totes. Llufa que només pot penjar la cúria / 10. L’objectiu d’aquest
cop sol ser doble. Insisteix que a la llitera falta el capçal / 11. Zero a l’esquerra. Afecció nerviosa
de veure la cama d’en Maradona. DNI sense identificar / 12. Ensopit com el felí de l’Anna Maria.
Segons com destapa, adeqües i ja està / 13. Mantinguts a flor de manera que semblen bàrbarament abonyegats. Voladís camí de Montserrat.
VERTICALS: 1. Tots els materials que tenen són preciosos. O és turc o mig pot de Solís / 2.
Tan valuós que amb una flama fa estendard. Neteja la llana de residus d’en Tiago. Obres sense
oracions / 3. Senyal que el dolor pot ser plaent. I senyal que tot el camp pot ser una malaltia /
4. No cal ser noble per tenir-ne, amb un cognom n’hi ha prou. D’aquesta manera, o d’aquella /
5. Als caradrets, ara. Llistada, la roba, més que una cansalada. Punta de llança / 6. Cargolat per
dissimular la crosta. Els nanos s’hi enfilen al galop / 7. Trident desmanegat. Desprèn escalfor
domèstica. Quin desgavell, pobre Sid! / 8. Molt llest, però mira com té la Visa rebregada… Especialitat aquàtica amb sabata de tifa / 9. Era màgic fins que un alemany se’l va ficar al cap. Una
temporada en bicicleta / 10. Al cor de la Pura. Reclusió interior gairebé per un automatisme.
Producte nacional d’Hornimans / 13. Gasos irrespirables. Greixós i fartaner com un dijous / 12.
Causaris ocults a la vil·la siciliana. Quan li passen al bou pel coll li crea força ansietat.

Troba les solucions a la web de La Veu,

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Les 7 diferències per Nadia Giménez

Sudokus

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:
Agenda

Cinema

Club del subscriptor

Transports

Vídeos

Solucions dels passatemps

per estar sempre informat!
PORTADA

POLÍTICA

SOCIETAT

CULTURA

ESPORT

EMPRESA I ECONOMIA

CUIDA’T

ESCOLES

SORTIM
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RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

RESTAURANTS

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions
C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA
T. 93 806 68 59
www.restaurantexquisit.com

Esmorzars, dinars (menú diari i festius)

sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

93 806 65 96 Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com

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

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

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

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

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

Especialistes en Tapes - Carrer del Clos Nº 53
Telèfon de reserves: 629 149 923
Horari: De dijous a diumenge de 20:00 a 23:00

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

www.nouurbisol.com
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Els imprescindibles

del celler

Lluc Cuadras

L

estudiant d’enologia i
RRPP del restaurant
Ramon Cuadras.

a història de
L’Origan,
comença el 1906
amb la revolució
del món dels perfums de la mà de François
Coty. Va crear un perfum
diferent i atrevit amb una
presentació única i moderna amb el nom de L’Origan.
Al 1998 Manel Martínez
amb l’ajuda del seu fill Carlos comencen un projecte a
una cava subterrània de St.
Sadurní que data de principis del segle XX, recobrant
l’esperit de Coty: fer un producte diferent i atrevit.

Les ampolles romanen a
dins de la cava uns 8 anys
amb la intenció de culminar en l’expressió d’un cava
únic.

Situació:
La D.O. Cava és una de les
grans denominacions de
Catalunya, el seu territori
es delimita molt més enllà
de la zona més coneguda de
producció com és St. Sadurní. Les vinyes de L’Origan
estan repartides per l’Alt Penedès amb diversitat de sòls
i totes són de més de 20 anys
d’edat.

• En boca té cos, es presenta
sec i suau. Tornem a trobar
la brioixeria i els llevats, el
seu final és llarg i persistent.

Vinificació:
A L’Origan fan una criança
del vi base en ampolles màgnum, a dins la mateixa cava;
quan consideren que ja està
en el moment òptim per començar la segona fermentació, fan l’assemblatge de les
diferents varietats i inclús
de diferents anyades. La petita fracció de chardonnay
que trobem en aquest cava
esta fermentat en botes de
roure francès, aconseguint
així més amplitud i untuositat en l’escumós.

L’Origan

Tast:
• Color d’or vell amb tocs
brillants de groc palla.
• Molt equilibrat, amb notes lleugerament torrades
provinents de la criança en
bota de roure, punts vegetatius i aromes de brioixeria
i llevats molt recurrents en
caves de llarga criança.

• Un cava perfectament
maridable amb un plat de
pernil ibèric, una terrina de
foie o fins i tot amb sushi.
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Dubtes i anhels

A Montbui • Lady Bird
RAMON ROBERT /

G

reta Gerwig, a la que alguns
cinèfils recordaran per les se·
ves interpretacions a les pel·
lícules A Roma, con amor (Woody
Allen, 2012) i Frances Ha, dirigida pel
seu marit Noah Baumach a l’any 2013,
s’estrena com a realitzadora i guionista
amb Lady Bird. Amb apunts autobio·
gràfics, i tenint d’alter ego a la també
actriu Saoirse Ronan, Greta Gerwig
relata la vivència i existència d’una
jove estudiant que es fa dir Lady Bird.
Aquesta es trasllada al nord de Califòr·
nia per passar-hi el seu últim any d’ins·
titut. La jove tractarà així de trobar el

seu propi camí i de definir-se fora de
l’ombra protectora de la seva mare.
Considerada per la publicació online
Rotten Tomatoes com una de les cinc
millors pel.lícules nord-americanes
de l’any, i tanmateix guanyadora dels
Globus d’Or a la millor comèdia i a la
millor actriu, Lady Bird és una pel.lí·
cula que atrapa per la seva senzillesa
i peculiar encant. En clau de fluida i
emotiva comèdia dramàtica, Greta
Gerwin aconsegueix construir un ver·
semblant i fins i tot exquisit autoretrat
en el que els anhels i els dubtes de la
protagonista esdevenen cohesionats
fils argumentals.

Seductora i mortal

Impro

Ateneu Cinema • Gorrión Rojo

El racó del Cineclub • Don´t Think Twice
RICARD FUSTÉ /

E
RAMON ROBERT /

J

ennifer Lawrence ha estat crida·
da a ser una de les actrius més
sol·licitades i taquilleres de l’ac·
tual Hollywood. Amb Los juegos del
hambre, la seva popularitat es va in·
crementar molt, i ara amb el perso·
natge de l’agent soviètica Dominika
Egorova, sembla que la carrera artís·
tica de la Lawrence no tingui límits.
De fet, havent recaptat prop de 100
milions de dòlars a tot el món, ja s’està
preparant una continuació de la esti·
mulant i violenta pel.lícula que aquí
ens ocupa, Gorrión Rojo.
El que dèiem, Jennifer Lawrence in·
corpora a Dominika Egorova, perso·

natge creat per l’escriptor Jason Matt·
hews. De principi, és reclutada contra
la seva voluntat per ser un “pardal”,
una seductora ensinistrada del servei
de seguretat rus. Dominika aprèn a
utilitzar el seu cos com a arma, Ben
aviat caurà en una espiral d’atracció i
engany.
Allunyant-se de l’ordinari cinema
d’espies, Gorrión rojo aporta algunes
novetats al gènere i proporciona 139
minuts de cinema entretingut, tens i
absorbent. A més Jennifer Lawrence i
de Joel Edgerton (un agent de la CIA),
cal destacar la presència d’alguns ca·
rismàtics i coneguts actors secun·
daris, cas de Jeremy Irons, Charlotte
Rampling, Mary-Louise Parker o Jo·
ely Richardson.

l dijous 22 de març, a l’Ateneu
Cinema, el Cineclub presenta
la producció nord-americana
del 2016 Don’t Think Twice, dirigida
per Mike Birbiglia, en sessió única a
les 20 h en versió original amb sub·
títols.
Aquesta projecció forma part del fes·
tival Americana Film Fest, dedicat al
cinema independent nord-americà,
que, en la seva cinquena edició, ha
permès que algunes de les gairebé
cinquanta pel·lícules que presenta
enguany, la majoria inèdites a les
nostres pantalles, es puguin veure

també fora de Barcelona, col·labo·
rant amb cine-clubs d’altres poblaci·
ons com ha estat el nostre cas.
La pel·lícula triada és una comèdia
agredolça que molts han comparat
amb alguns films de Woody Allen,
que narra la peripècia d’una colla
d’amics de Nova York que es dedi·
quen a fer teatre d’improvisació a
l’off-Broadway. No fan ni cinc de
calaix però s’ho passen molt bé; al·
guns fins i tot s’enamoren. Fins que
els productors d’un conegut progra·
ma de televisió fan acte de presència
en una de les seves representacions;
l’oportunitat que se’ls presenta posa·
rà a prova la seva amistat.

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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OLVIDATE DE NICK
Alemanya. Comèdia. De Margarethe von Trotta. Amb Ingrid Bossa Berdal, Katja Riemann, Lucie Pohl.
El món de dues dones molt diferents xoca en un àtic de
Nova York: la model contra la intel·lectual, l’estil contra la
comoditat, la professional contra la mare soltera. L’única
cosa que Jade i Maria tenen en comú és el seu exmarit: Nick..

UN PLIEGUE EN EL TIEMPO
Estats Units. Ciencia-ficció. D’ Ava Duvernay. Amb Oprah
Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Chris Pine..
Després de la desaparició del seu pare, que era científic, tres
éssers peculiars envien a la jove Meg, al seu germà Charles i
al seu amic Calvin a l’espai, per intentar trobar-lo. Adaptació
de la novel·la de Madeleine L’Engle..

MAUDIE
Canada. Drama. D´Aisling Walsh. Amb Sally Hawkins,
Ethan Hawke, Kari Matchett.
.Maud és una dona alegre de Nova Escòcia que somia independitzar-se de la seva família. No triga a mudar-se a casa
d´un pescador per encarregar-se de les tasques de la llar.
Però el que comença sent una difícil convivència poc a poc
anirà transformant-se en una història d’amor. Basada en fets
reals, relata la vida de la pintora canadenca Maud Lewis
LADY BIRD
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Greta Gerwig. Amb
Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Lucas Hedges
Una jove estudiant que es fa dir Lady Bird es trasllada al
nord de Califòrnia per passar-hi el seu últim any d’institut.
La jove, amb inclinacions artístiques i que somia amb viure
a la costa Est, tractarà d’aquesta manera trobar el seu propi
camí i definir-fora de l’ombra protectora de la seva mare
.
GORRION ROJO
Estats Units. Espionatge i acció. De Francis Lawrence. Amb
Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Charlotte
Rampling
Dominika és reclutada per ser un “pardal”, una seductora
ensinistrada del servei de seguretat rus. Dominika aprèn a
utilitzar el seu cos com a arma. El seu primer objectiu és
Nash, un funcionari de la CIA que dirigeix la infiltració més
confidencial de l’agència a la intel·ligència russa
.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
UN PLIEGUE EN EL TIEMPO
Dv: 18:00
Ds: 19:30
Dg: 17:00
Dll: 17:15
Dc: 18:15
GORRION ROJO
Dv: 20:30
Ds: 16:30/22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17.15 (VOSE)
DON’T THINK TWICE (Cineclub)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA
Ds: 18:00
DEJAME SALIR
Ds: 19:45
EN LA SOMBRA
Dg: 18:00
OLVIDATE DE NICK
Dg: 19:45

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui

DON´T THINK TWICE
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Mike Birbiglia. Amb
Keegan-Michael Key, Gillian Jacobs, Mike Birbiglia
Durant 11 anys, el grup còmic de sis integrants conegut com
“La Comuna” ha tingut èxit en petits escenaris mentre esperen la seva gran oportunitat. El grup es veu immers en una
cruïlla quan un membre del grup aconsegueix triomfar en
solitari i la resta comença a sentir-se malament..

SALA AUDITORI

DEJAME SALIR
Estats Units. Comèdia negra. De Jordan Peele. Amb Daniel
Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener
Un jove afroamericà, Chris, visita a la família de la seva nòvia blanca, Rose. Al principi, Chris pensa que el comportament complaent dels pares es deu al seu nerviosisme per la
relació interracial, però a mesura que passen les hores, una
sèrie de fets cada vegada més inquietants el porten a descobrir una veritat terrorífica i inimaginable.

SALA PETITA

UN PLIEGUE EN EL TIEMPO
Dv:18:15
Ds i Dg: 16:15
LA TRIBU
Dv:20:30
Ds i Dg: 18:30/20:30

LA TRIBU
Dv: 18:30
Ds i Dg: 16.30
LADY BIRD
Dv: 20.40
Ds i Dg: 18:50/20:40

del 25/06/18 al 02/07/18
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/TOMB RAIDER
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/22:00
1/TOMB RAIDER (VOSE)
Dm: 19:30
1/TOMB RAIDER (3D)
Dm: 14:30
2/UN PLIEGUE EN EL TIEMPO
Dv Dll a Dj: 18:25
Ds: 16:10/18:25
Dg: 13:00/16:10/18:25
2/WINCHESTER
Dll a Dj: 20:45/22:55
3/ MARIA MAGDALENA
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:30/19:55/22:20
Dg: 12:30/15:00/17:30/19:55/22:20
Dm: 17:30/22:20
3/ MARIA MAGDALENA (VOSE)
Dm: 19:55
4/ EL HIJO DE BIGFOOT
Dv: 17:55
Ds: 15:55/17:55
Ds: 11:55/14:00/15:55/17:55
4/ LOVING PABLO
Dv a Dj : 20:10/22:40
Dm: 22:40
4/ LOVING PABLO (VOSE)
Dm : 20:10
4/ EL CUADERNO DE SARA
Dll a Dj: 17:55
5/ LA TRIBU
Dv Dll a Dj: 18:15/20:15/22:15
Ds: 16:15/18:15/20:15/22:15
Dg: 12:10/14:20/16:15/18:15/20:15
/22:15
6/ GORRION ROJO
Dv Dll Dc i Dj: 17:10/19:45/22:25
Ds i Dg: 16:30/19:10/21:55
Dm: 19:45/22:25
6/ CAVERNICOLA
Dg: 12:45
Dc: 17:10
6/ UNA FAMILIA FELIZ
Dg: 14:35
7/ SIN RODEOS
Dv: 18:30/20:30/22:30
Ds: 16:25/18:30/20:30/22:30
Dg: 12:20/14:25/16:25/18:30/20:30/22:30
Dll a Dj: 18.30/20:30
7/ 50 SOMBRAS LIBERADAS
Dll a Dj: 22:30
8/ LA FORMA DEL AGUA
Dv i Dc: 17:20/22:45
Ds i Dg: 20:35/22:50
Dll i Dj: 18:00/20:35/22:50
Dm: 18:00/22:50
8/ LA FORMA DEL AGUA (VOSE)
Dm: 20:35
8/ A SILENT VOICE
Dv i Dc: 20:00
Ds i Dg: 18:00
8/ CAVERNICOLA
Ds: 16:00
8/ BLACK PANTHER
Dg: 12:40
8/ UNA FAMILIA FELIZ
Dg: 16:00
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La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoia

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

DIUMENGE

20.00
Info Taronja
20.15
Targeta Taronja
21.00
De tot i més.
Magazín sobre la
vida.
22.00
Info Taronja.
Totes les notícies
d’Igualada i
l’Anoia.
22.15
Targeta Taronja.
Anàlisi de
l’actualitat
esportiva
d’Igualada i
l’Anoia.
23.00
De tot i més

20.00
Info Taronja
20.15
La Plaça.
Entrevistes a
persones rellevants
d’Igualada i
l’Anoia.
21.00
Batecs de Piera.
(Piera TV).
21.45
Montbui Actiu
22.00
Info Taronja
22.15
La Plaça
23.00
Batecs de Piera
23.45
Montbui Actiu

20.00
Info Taronja
20.15
El Termòmetre. /
Anem per feina
21.00
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
21.30
Obert 24h
22.00
Info Taronja
22.15
El Termòmetre. /
Anem per feina
23.00
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
21.30
Obert 24h

20.00
Info Taronja.
Resum setmanal
de les notícies
d’Igualada i l’Anoia.
20.45
Batecs de Piera.
Repàs a l’actualitat
cultural de Piera
(Piera TV).
21.45
En imatges.
Reportatges dels
actes culturals més
destacats de la
comarca.
22.00
Info Taronja
22.45
Batecs de Piera
23.45
En imatges

11.00
Missa de Montserrat
12.30
Repeticions
16.00
1món.cat
18.00
Repeticions
20.00
Info Taronja
20.45
Targeta Taronja
21.30
La motxilla Taronja.
/ La meva Anoia
22.00
La Plaça
22.45
Info Taronja
23.30
El Termòmetre. /
Anem per feina
00.15
En imatges
00.45
Montbui Actiu

20.00
Info Taronja
20.15
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
20.45
Montbui Actiu
21.00
La Plaça
22.00
Info Taronja
22.15
La motxilla
Taronja. /
La meva Anoia
22.45
Montbui Actiu
23.00
La Plaça

10.00
Info Taronja
10.45
Repeticions
16.00
1món.cat
18.00
Repeticions
20.00
Info Taronja
20.45
Targeta Taronja
21.30
La motxilla Taronja.
/ La meva Anoia
22.00
La Plaça
22.45
Info Taronja
23.30
A partir de les 12 de
El Termòmetre. /
la nit, aquest bloc es
A partir de les 12 de
A partir de les 12 de la nit, aquest bloc es
A partir de les 12 de Anem per feina
A partir de les 12 de repeteix cada quatre
la nit, aquest bloc es repeteix cada quatre
la nit, aquest bloc es 00.15
la nit, aquest bloc es hores fins l’endemà
repeteix cada quatre hores fins l’endemà
repeteix cada quatre En imatges
repeteix cada quatre al vespre.
hores fins l’endemà al vespre.
hores fins l’endemà
hores fins l’endemà
00.45
al vespre.
al matí.
al vespre.
Montbui Actiu

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES
0800
1000

1000
1300

1300
1330
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1400
1500

1500
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1800

1800
2000

2000
2030

2030
2100

2100
2200

2200
0000

0000
0700

0700
0800
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L’adeu a Gemma Romanyà: un record inesborrable
a la nostra memòria col·lectiva

V

oldria contribuir a
donar la meva visió
del mecenatge cultural de la Gemma Romanyà de
Capellades. Després de l’article excel.lent d’en Joan Pinyol
de la setmana passada, quan
es produí la notícia pesarosa
de la seva mort, jo faré una
aportació complementària de
la meva visió de la persona i
obra que vaig conèixer, resumint la vessant cultural de la
Sala Paper de Música. Deixaré
així als escriptors que abundin
en la banda editorial, que dugué a terme la Gemma des de
l’editorial Romanyà Valls, que
també dirigia.
Fa ara 23 anys, o sigui, el 1995
vaig creure oportú fer el meu
primer comentari musical a
un concert, el del Duo Reicke.
Ho feia perquè creia que era
important de poder difondre
als mitjans locals la tasca de
Paper de Música i descriure la
música dels intèrprets de primera línia que acollia. Com
passaria després amb els concerts de pianistes joves llavors,
com Daniel ligorio, Alba Ventura.. amb el temps esdevindrien artistes coneguts arreu
per la seva vàlua.
Anem més enrere; la Sala de
Concerts de Paper de Música va començar la seva acti-

vitat el 1988,o sigui ara fa 30
anys. Gemma Romanyà va ser
l’ànima del clúster artístic per
excel.lència d’aquell moment,
un punt de difusió i defensa
culturals que arribaria a depassar les fronteres nacionals,
essent inclús de referència internacional, amb la promoció
de la música i concertistes de
diferents disciplines musicals.
Les gravacions dels concerts
de Paper de Música van acabar arribant a les principals
emissores nacionals. Si hi sumem la vessant literària, sens
dubte, parlem d’un personatge polièdric, d’una facilitadora ideal de música, literatura,
de trobada intel·lectual. Una
dona plena d’amor a la gent
i al poble, doncs tothom que
ha volgut s’ha enriquit amb la
seva ajuda.
La seva família l’acompanyà
en aquesta tasca incansable;
un record per al seu marit, en
Miquel Pujol, que sempre ajudava. Li envio un missatge de
coratge i felicitació pel fet que
les seves filles volen seguir la
seva tasca al front de Paper de
Música.
La Gemma Romanyà era seriosa en el tracte, però amable
i accessible; no perdia els papers, mai millor dit, ni la serenor. Crec que la majoria dels

que anàvem als seus concerts,
en sortíem complaguts. Els
que, pel que sigui, no en gaudien suficient, tenien el consol
que al final sempre hi havia
cava fresc i dolços per amortir les penes, que la Gemma
donava als que assistien als
concerts. A mí no em calien,
doncs jo gaudia ja escrivint
les cròniques per a la premsa
local, arribant a escriure-les
inclús a la Revista Musical Catalana. Si jo fallava, sempre hi
havia algú disposat a fer-ho en
lloc meu, potser amb més autoritat.
La sala Paper de Música ha
ofert més de 400 concerts durant els 30 anys que té de vida,
un Concurs Internacional de
Música fix, Cursos Musicals,
enregistraments, sessions de
cinema d’òpera i dansa, entre
d’altres activitats.
Tot el que he parlat no ho he
dit de memòria; he tingut
l’ajut dels 2 volums “Els con-

certs de les quatre estacions”
i “Altres concerts”, que, amb
motiu del 20è aniversari de
Paper de Música van ser publicats gràcies a l’empenta de
moltes persones i institucions.
És una edició completa, il·lustrada i generosa de l’activitat
dels primers 20 anys de PPM.
(Aconsello a tothom que pugui els consulti a la Biblioteca
central d’Igualada). Hi trobareu comentaris musicals i opinions tan autoritzades com la
de J.M.Espinàs, Jaume Cabré,
Albert Torrens, etc...
L’any 1998 Gemma Romanyà
va ser guardonada amb el premi Jaume I d’Actuació Cívica
Catalana “per acostar la música al poble a través de concerts
que promocionen els nous intèrprets...”, entregat a Barcelona pel Sr. Joan Clos. Aprofito
l’ocasió per demanar una o
dues Creus de Sant Jordi per a
Gemma Romanyà i la Sala Paper de Música. Podem dema-

nar-ho amb fonament des de
l’Anoia. Creiem que Gemma
Romanyà i Paper de Música
han contribuït de forma preeminent a desvetllar l’interès
cultural i musical a la comarca i, per extensió, a tot el país.
I ho ha fet amb constància,
superant obstacles, a contra
corrent, treballant a tota hora
en favor de l’art i fent arribar a
molta gent el patrimoni cultural propi i forà.
És just recordar a persones
com ella, que han coadjuvat al
renaixement artístic i impulsat
a noves generacions d’artistes.
Recolzem el gran xiprer verd,
alt i majestuós i rebutgem el
matoll gris, la mediocritat, la
indigència intel·lectual que
sembla instal·lada al poder i
de mirada curta, cegada pel
materialisme.
Fins sempre Gemma. Família,
amics i llarga vida a Paper de
Música.
Jordi Badia i Sendra

SANTORAL
Març

15è aniversari de

16: Agapit; Heribert; Ciríac; Abraham; Eusèbia.
17: Patrici; Josep d’Arimatea.
18: Ciril de Jerusalem; Salvador d’Horta, .
19: Josep, espòs de la Verge Maria; Amanç.
20: Ambròs de Siena; Martí de Dumio; Fotina; Eufèmia.
21: Filèmon o Filemó; Fabiola
22: Zacarie; Octavià; Deogràcies; Benvingut; Lea

Joaquim Solé i Llorach
Morí el dia 27 de març de 2003
1r aniversari de

Montserrat Rubió Pont
Morí cristianament el dia 26 de febrer del 2017

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

La família demanem a tots els qui els coneguéreu, una pregària en el seu record.

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

Els qui us hem estimat mai us oblidarem.
Igualada, març de 2018

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

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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

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

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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 16: TORELLÓ
De dilluns a divendres
de
a 14h i de 15h82
a 20h
P.9hVerdaguer,
Dissabtes de 9h a 14h
Rbla. Sant Isidre 11

DISSABTE
17: ADZET
Igualada
www.dentaligualada.com
Av. Tel
Barcelona,
9
93 737 17 17

DIUMENGE 18:

SECANELL

Òdena, 84
OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ORTOPÈDIA CASES

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 19: MISERACHS

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

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

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Rambla Nova, 1
DIMARTS 20: BAUSILI

Born, 23
DIMECRES 21: CASAS

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

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

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

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

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

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

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicoterapeuta

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

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

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

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

Ma DOLORS
CAPELLADES

www.psicologiaytu.com

V

Soledat, 119
DIJOUS 22: PILAR

A. Mestre Montaner, 26

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

SORTEJOS |
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SORTEIG
railhome.com

SORTEIG
2 ENTRADES

2 Entrades

902 22 09 22

I.H.C.

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

www.yelmocines.es

SORTEIG

SORTEIG DE

676 959 431
10% DE DESCOMPTE
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada.
Ulleres 3D no incloses.

2

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

www.igualadahc.com

93 804 42 57

ENTRADES

info@caminsdevent.com

www.planxisteriagelabert.com

SORTEIG
SORTEIG D’UNA
BICICLETA
www.ingravita.cat

93 131 35 58

93 749 57 79

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

www.musiquesdebutxaca.cat

93 803 07 63

amicsdelamusica@gmail.com

AL TEATRE DE L’AURORA

677 51 96 25
93 805 08 63

93 805 00 75

www.teatreaurora.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER
A més, si ets subscriptor de La Veu
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el
carnet de subscriptor

93 804 88 52

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

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

DE 2 ENTRADES PER

MÙSIQUES DE BUTXACA

DE 2 ENTRADES

SORTEIG
SORTEIG

1 ENTRADA DOBLE

SORTEIG

www.teatrenu.com

PROPERA TEMPORADA
FEBRER
2018
SORTEIG

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

63

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

www.museudeltraginer.com

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar
i omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades IHC

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Entrades Cine Ateneu

Escalada

Val de xapa i pintura

Entrades Teatre de l’Aurora

Bicicleta

Entrades Música de Butxaca

Teatre Nu

TOTS ELS SORTEJOS

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als
seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Ingravita
pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
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RAMON MASCARÓ /

President de l’Agrupació Fotogràfica Igualada

“Igualada ha donat i dona molt
bons fotògrafs”
Soc igualadí de 55 anys, tècnic industrial i president de l’Agrupació Fotogràfica Igualada
des del 2011. Amb el Ramon Muntaner, fa sis anys vam presentar el projecte del FineArt i
l’aleshores regidor de Cultura, Josep Miserachs ens va donar tot el seu suport

L

’Agrupació Fotogràfica Igualada té una llarga història. Quins van ser els seus inicis?

L’any 1929 un grup d’igualadins aficionats a la fotografia van començar a reunir-se al bar Els Caçadors
per preparar la formació del que seria l’Agrupació Fotogràfica
Igualada. Els fundadors van ser el Ramon Godó, el Pomés, el
Lladó, Procopi Llucià i el Ribera. Tots ells eren fotògrafs i de
tots ells, exceptuant del Ribera, tenim fotos al nostre arxiu. Des
de l’Agrupació es va engegar l’Arxiu Fotogràfic Municipal, doncs
el nostre arxiu fotogràfic es va anar fent molt gran i al cap d’uns
anys es va decidir cedir-lo a la ciutat com a patrimoni històric.
Cal tenir en compte que en Procopi Llucià, en aquells temps era
qui feia la gran majoria de fotografies dels esdeveniments de la
comarca. Es van començar a fer cursets i es cedien els laboratoris que tenia l’Agrupació als socis perquè poguessin revelar
les seves fotografies. Això era un reclam per assolir més socis.
L’Agrupació Fotogràfica Igualada va ser la quarta que es va crear
a l’estat, assolint un pes específic molt gran, i és molt coneguda
internacionalment.
Actualment, quants socis té l’entitat?
Som uns 150 socis, i al capdavant hi ha una junta directiva formada per mi mateix com a president, el Manel Caballé com a
vicepresident, el Ramon Muntaner, el Daniel Ferrer que és el secretari, el Joan Tomàs, que havia estat el president abans que jo i
la Sònia Poch. Malgrat que el nombre de socis ha davallat en els
darrers anys, els cursos que oferim serveixen perquè entrin nous
socis a l’AFI, són com la nostra pedrera.
Encara teniu els laboratoris?
Sí, encara tenim laboratori de color i de blanc i negre, però és
molt difícil trobar material. El que passa és que ara, digitalment,
amb l’ordinador, és molt més fàcil treballar les fotografies i no
has d’estar tancat en un laboratori fosc durant hores i hores.

Igualada ha donat en el passat i en l’actualitat molt bons fotògrafs.
Sí, a Igualada hi ha hagut i hi ha molts bons fotògrafs. Podem
parlar des del Procopi Llucià, del Ramon Godó, del Lladó...
grans fotògrafs. Però també podem destacar el Pep Bou, en Roger Velàzquez, fotògrafs molt importants, el Josep Balcells -Premi Catalunya de Fotografia-. Gairebé tots els professionals de la
fotografia han sortit de l’Agrupació Fotogràfica. També aquests
dies, al FineArt tenim una magnífica exposició de la Teresa Closas que és un altre exponent de bons fotògrafs igualadins.
El món de la fotografia ha evolucionat molt. No tenen res a
veure les fotos que es feien fa 20 anys amb les que es fan ara.
No tant... Ens sembla que ara tot es retoca però el retoc de la
fotografia sempre s’ha fet. Ara és més “fàcil” fer-ho, no és tan
laboriós ni tan manual, amb l’ordinador és més senzill si se sap
fer anar. Però crec que una de les primeres revolucions que hem
tingut aquest segle ha estat la fotografia. Ha estat una revolució
de concepte i de manera de fer-la. La indústria del món de la
fotografia ha canviat totalment: el paper, les pel.lícules, les càmeres... hi ha hagut marques que no han sabut pujar al tren del
canvi i han desaparegut i per contra han aparegut marques noves i noves possibilitats que ofereixen més eines. Els fotògrafs
han hagut d’adaptar-se a aquest canvis i qui no s’ha adaptat s’ha
quedat pel camí.
A l’AFI organitzeu diversos concursos. Quins són?
El nostre concurs principal és el Trofeu Pell, que anteriorment
era el Concurs Ibèric, però ara fa tres anys el vam internacionalitzar i va passar de ser de fotografies en paper a fotografia digital. L’internacionalitzar-lo ha fet que de rebre unes 200 fotografies, ara en rebem més de 3000. Vam voler fer aquest salt perquè
és una manera d’evolucionar i obrir-nos enfora. Per altra banda
també col·laborem en els concursos que organitza l’Ajuntament
a nivell general com el Procopi Llucià Premi Ciutat d’Igualada o

l’European Balloon Festival i altres concursos a nivell local com
els Tres Tombs, el Ritus de Passió de Fàtima...
Aquestes setmanes Igualada ha acollit una nova edició del
FineArt, un gran esdeveniment fotogràfic que organitzeu
vosaltres. Porta molta feina?
Vam veure que l’AFI quedava molt tancada per als socis i una de
les voluntats de l’Agrupació és fomentar la fotografia i obrir-la.
Abans del FineArt, caldria esmentar l’Enfoc, una matinal fotogràfica que es va fer durant uns 18 anys i que va ser un referent
per als fotògrafs de Catalunya, però com tot, has de saber evolucionar i l’Enfoc es va acabar. El FineArt és una idea completament diferent, no és cap competició, només és fotografia. Volíem que vinguessin fotos d’arreu del món i que fossin de diverses
temàtiques. Això porta moltíssima feina i sinó hi hagués l’equip
que l’organitza, amb el Ramon Muntaner al capdavant, no es podria pas fer. Cal tenir en compte que tota la feina que es fa és de
manera altruista, amb el gran suport de l’Ajuntament.
Quin balanç en podem fer d’aquests sis anys de FineArt?
És molt difícil fer un balanç a nivell de visitants perquè és molt
complicat comptar-los, però cada any s’organitzen autocars arreu per venir. A nivell de professionals, costa molt trobar exposicions que tinguin una certa qualitat i això porta molta feina de
recerca, sobretot els primers anys quan encara no érem massa
coneguts. De mica en mica, però els grans fotògrafs van venint.
La finalitat del FineArt és donar a conèixer Igualada i donar a
conèixer l’Agrupació Fotogràfica.
Cristina Roma, @crisroma67

A Catalunya hi ha dificultats per trobar gent que vulgui càrrecs públics. No es troben voluntaris per fer de regidors municipals, ni per
alguna conselleria. Fins i tot s’ha parlat de la grandària dels atributs físics que haurien de tenir segons el gènere. Hom espera que es faci
govern. Podria ser, que la secretaria d’Hisenda fos per un igualadí, que té el perfil tècnic i les amistats necessàries. Però com que estem en
una època convulsa, ves a saber les voltes que pot donar el tema. Encara no hi ha president. El cent trenta és a Waterloo, històric indret de
la desfeta napoleònica. Qui el va destituir i assumir les competències, segueix a la Moncloa. I els dos candidats amb més suport per substituir-los, no els deixen sortir de la presó. Diuen des de Madrid que hi ha prou gent a les llistes independentistes per poder-ne triar un/a
altre/a. Hi ha prevenció, fins i tot en els més compromesos. Entre la gent que era al Passeig, donant suport als 51 que anaven a declarar al
jutjat, hi havia qui preguntava si li podrien “pixelar” la cara per tal de no ser “identificat”. Es torna a l’autocensura poruga?

Noves instal.lacions
1.200 m2 d’exposició
IGUALADA
en exclusiva

Per oferir un millor servei ens hem traslladat a
l’Avinguda Barcelona, 121 d’Igualada

ANOIA MOTOR S.A.
Av. Barcelona, 121 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 801 77 17

