
Més de 3.000 firmes recollides en 
pocs dies per manca de pediatres
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Un grup de mares prepara una 
manifestació per la manca de 
pediatres, sobretot a la Conca

La Generalitar respon que es 
planteja “redefinir la cartera de 
serveis de pediatria”, sense dir com

80 anys de 
l’entrada dels 
“nacionals” a 
Igualada

Diumenge, 
Fira dels 
Torrons a 
Òdena
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El jutge assenyala l’Ajuntament i el CAI com a 
responsables de la barbacoa que va ferir una nena
La titular del Jutjat de Pri-
mera Instància i Instruc-
ció número 5 d’Igualada 
ha declarat “responsables 
directes” a l’Ajuntament 
d’Igualada, el Club Atlètic 
Igualada i el Patronat Muni-
cipal d’Esports (que depèn 
de l’Ajuntament) de l’acci-
dent que va tenir lloc el 22 
d’abril de 2018 a l’interior de 

l’estadi atlètic, arran de l’ex-
plosió d’una barbacoa que 
va ferir greument una nena 
de 7 anys d’edat. En el succés 
també va resultar ferida una 
tercera persona, que també 
va presentar denúncia pels 
fets, a l’igual que els pares 
de la nena ferida, i un Mosso 
d’Esquadra fora de servei. 
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La falta de pediatres a tot el país ha fet vessar la paciència d’un grup de mares amb molt suport a la Conca d’Òdena.
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MARCA MUNDIAL
D’ASSEGURANCES
10è ANY CONSECUTIU

Estem tan a
prop seu que 

som veïns

Per tal d’oferir-li un servei més pròxim i eficaç, 
hem obert una nova agència AXA 
ben a prop seu. 

En aquestes instal·lacións rebrà assessorament 
personalitzat,i també hi trobarà una gamma 
àmplia de productes i serveis d’assegurances, 
tant per a particulars com per a empreses, 
pensats per a oferir-li sempre una solució a la 
seva mida.

VINGUI A CONÈIXER-NOS  A



L’EDITORIAL

Salut de qualitat
U n grup de mares de l’Anoia s’ha posat 

d’acord en mobilitzar-se arran de la pre-
ocupant manca de pediatres en els serveis 
d’Atenció Primària a la comarca. Algunes 

poblacions corren el risc de quedar-se sense el met-
ge especialista en infància, quelcom que ha existit 
sempre. Només en una setmana ja han recollit prop 
de 3.000 signatures, i és 
en camí la convocatò-
ria d’una manifestació si 
l’Administració responsa-
ble, el departament de Sa-
lut de la Generalitat -que 
encapçala la igualadina 
Alba Vergés- no hi posa 
una solució.
El cert és que, si fem cas 
als darrers casos publi-
cats de problemàtiques 
semblants en altres zones 
del país, la solució és complicada. Bàsicament perquè 
no hi ha pediatres. A la dificultat en trobar una pla-
ça universitària en estudis de Medicina, cal sumar-hi 
l’escàs interès que semblen tenir els pocs estudiants 
que hi ha, en aquesta especialitat. Com és lògic, els 
nous pediatres -i molts altres especialistes- preferei-
xen millors destins que la Catalunya interior. I no no-

més per una qüestió de sou, sinó també perquè volen 
estar allí on hi ha millors equipaments i millors col-
legues. És dolorós, però és així.
Aquesta situació provoca un clar conflicte en l’obli-
gada responsabilitat que tenen els administradors 
d’aquest país en assegurar uns serveis de salut de qua-
litat, d’acord amb els impostos que paguem, i amb el 

“nivell europeu” que es 
pressuposa que té Ca-
talunya. 
No ens podem perme-
tre que, a voltes, sigui 
difícil trobar a l’Hospi-
tal d’Igualada especia-
listes -millor dit, bons 
especialistes- en deter-
minades patologies, o, 
com és el cas que ara 
ens ocupa, un metge 
capaç de poder treba-

llar amb criatures amb el màxim possible de garanties 
en tots i cadascun dels Centres d’Atenció Primària. 
No és aquest un indici d’un “país de qualitat”.
Difícilment podem presumir de República -o de 
qualsevol altra cosa, tant se val- si hi ha ciutadans de 
primera i de segona. Als responsables se’ls hauria de 
posar la cara vermella. Busquin una solució! 

No ens podem permetre en un 
“país europeu” que sigui difícil 
trobar especialistes a l’Hospital 
d’algunes patologies, o, com ara 

passa, pediatres als CAP.
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Juan Manuel Moreno, president de 
la Junta d’Andalusia, va dir en el dis-
curs de pressa de possessió del càrrec 
que “mantindrà una bel·ligerància ac-
tiva amb els que volen trossejar el país 
i dividir els espanyols.” 

Josep Maria Mainat, artista i em-
presari de l’entreteniment, va comen-
tar la decisió presa pel Parlament 
Extremeny on per unanimitat es de-
manava l’aplicació permanent de l’ar-
ticle 155 a Catalunya, tot dient “ amb 
un atur de deu punts per damunt de 
la mitjana espanyola i un atur juvenil 
de gairebé el 50%, resulta que el pro-
blema més gran dels extremenys som 
els catalans.”

Isabel Celaá, portaveu del govern 

espanyol va rebutjar reactivar la 
suspensió de l’autonomia catalana 
dient “Hem d’avançar. El camí és 
complex, com estem veient. Està do-
nant resultats. No som al mateix lloc 
que fa un any. I aquest camí guanya 
adeptes. Seria inconstitucional pen-
sar en l’aplicació de l’article 155 en 
aquestes circumstàncies. A més que 
no conduiria a una sortida política i 
seria una usurpació del poder auto-
nòmic.”

Manolo Millán, un dels fundadors 
d’Alianza Popular amb Fraga i un 
tertulià prodigat, va dir que “ara me 
n’adono que Espanya tracta a Cata-
lunya com una colònia.”

Irene Montero, portaveu de Podem 
al Congrés i número dos del partit, 
va carregar amb duresa contra l’en-
cara diputat i dirigent Íñigo Errejón  
“per ordir un pla secret amb Manu-
ela Carmena, alcaldessa de Madrid, 
per crear un nou partit per a les au-
tonòmiques, a esquena de la militàn-
cia”.

Jaume Vives, líder de Tabàrnia, la 
plataforma que demana separar Bar-
celona i Tarragona de Catalunya, va 

ser convidat per Pablo Casado a la 
convenció del PP a Madrid. Tothom 
va quedar esmaperdut quan va dema-
nar als militants del PP que s’afiliïn a 
Vox i es va declarar “molt emprenyat 
amb el PP i pels molts anys de dei-
xadesa durant el govern de Mariano 
Rajoy”. 

Mariano Rajoy, expresident del go-
vern espanyol, va dir a la convenció 
del PP “s’ha de tenir claredat en els 
principis, saber el que defensem, però 
no allunyar-se de la realitat, ni són 
bons els sectarismes, ni ho són tam-
poc els doctrinaris.” 

Pablo Casado, president del PP, va 
dir “no es pot unir Espanya desunint 
el vot” i va continuar “el PP ha de ser 
un partit ample, obert que aconse-
guirà alliberar Espanya de l’amenaça 
nacionalista i la rendició socialista” 
per acabar dient “la nostra priori-
tat, a l’arribar al govern, serà aplicar 
el 155 a la Generalitat de Catalunya, 
deposar el Govern, nomenar-ne un 
de nou i assumir el control de l’educa-
ció, la seguretat, Hisenda, els mitjans 
de comunicació públics i institucions 
penitenciàries. En definitiva, posarem 
ordre a Catalunya”. 

Tots som 
constitucionalistes

Amb l’única excepció de l’anarquisme, 
un model de societat utòpic que no s’ha 
demostrat mai enlloc que sigui viable, 
resulta evident que el funcionament dels 
estats s’ha regular d’alguna manera, ni 
que només sigui mínimament. Així, tots 
els estats tenen una llei bàsica anomena-
da constitució. No cal dir que Espanya 
també en té una, i se suposa que els es-
panyols s’hi senten raonablement con-
fortables. Aquest no és el cas, però, d’una 
majoria de catalans els quals aspiren a 
tenir-ne una de pròpia.
El món unionista divideix la societat 
catalana entre independentistes (47,5% 
segons els últims resultats electorals) 
i constitucionalistes (que alguns, fen 
trampeta, xifren en el 52,5% de l’elec-
torat català, però en realitat només és el 
43,5%, sempre segons els últims resultats 
electorals). Al món unionista sembla 
que li faci vergonya utilitzar els concep-
tes unionisme i unionista, definicions 
molt entenedores i utilitzades a tot arreu 
on s’han produït processos polítics d’in-
dependència similars al que ara es viu a 
Catalunya. El fet és que el mot constitu-
cionalista resulta, en aquest cas, equívoc. 
Sense anar més lluny, jo mateix em de-
claro, alhora, independentista i constitu-
cionalista.
La divisió política de la societat catalana 
s’hauria de fer entre independentistes i 
unionistes, perquè de constitucionalistes 
ho som tots. Els unionistes que es defi-
neixen com a constitucionalistes potser 
ho fan perquè ells ja en tenen una de 
constitució, la del seu país, Espanya. Els 
independentistes catalans encara no en 
tenim cap, i no la tindrem fins que s’hagi 
assolit la independència. Però tan bon 
punt Catalunya sigui independent tam-
bé tindrem una constitució, no imposa-
da des de fora sinó elaborada pel nostre 
Parlament, tal com la tenen tots els paï-
sos del món. Però, repeteixo, constituci-
onalistes ho som tots, només que uns ja 
tenen una constitució al seu gust i uns 
altres la tindrem aviat.
Per cert, per no tenir, ara mateix els ca-
talans ni tan sols tenim un estatut d’au-
tonomia com cal. L’actual estatut que 
ens ha deixat la metròpoli després d’es-
capçar-lo per tot arreu, tant per la via 
política —recordem el ribot d’Alfonso 
Guerra— com per la via judicial mitjan-
çant la sentència del TC, els catalans no 
l’hem votat mai. I la llei, la llei espanyola, 
contempla que els estatuts d’autonomia 
només podran entrar en vigor un cop 
aprovats pels ciutadans a les urnes. No 
és el cas de Catalunya. Aquí patim una 
perversa peculiaritat afegida que no es 
dóna enlloc més de l’estat. Catalonia is 
different.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



Les Nacions Unides estableixen el 27 
de gener com el Dia Internacional 
en Memòria de les Víctimes de l’Ho-
locaust, que aquest any celebrarà la 

seva 11a edició. Existeix un programa de di-
vulgació dels fets, que es desenvolupa a través 
d’una xarxa internacional, la voluntat del qual 
és ajudar a prevenir els actes de genocidi, tant 
en l’actualitat com en un futur, recordant al 
món les lliçons apreses de l’Holocaust, expli-
cades moltes vegades per persones que van 
sobreviure als camps de concentració. De 
fet, es tracta que mai oblidem la barbàrie del 
règim nazi que pretenia l’extermini dels ju-
eus, a qui considerava una raça impura. En 
aquell Holocaust també es van eliminar altres 
col·lectius que Hitler i els seus col·laboradors 
qualificaven d’indesitjables, com és ara els gi-
tanos, els discapacitats, els homosexuals, els 
testimonis de Jehovà, els dissidents i els opo-
sitors polítics, entre d’altres. Si bé tot va ocór-
rer en el transcurs de la II Guerra Mundial, 
les dimensions de la massacre foren tan colpi-
dores que les persones que hi van sobreviure, 
així com diverses institucions internacionals, 
van proposar-se mantenir-ne viu el record 
perquè mai més s’haguessin de lamentar actes 
criminals d’aquella magnitud. Malgrat això, 
encara que sense una virulència tan extrema, 
el racisme es continua donant en la nostra 
societat. Aquesta societat que anomenem 
“civilitzada” encara discrimina les persones 
pel seu lloc d’origen, pels seus costums, tra-
dicions, per la seva llengua, religió i pel color 

de la seva pell. I no 
tan sols es carac-
teritza pel racisme, 
sinó per la indife-
rència més abso-
luta respecte de les 
vulneracions dels 
drets fonamentals i 
de la dignitat de les 
persones. En tenim 
exemples cada dia 
quan en els infor-
matius ens relaten 
les condicions in-
humanes en què 
viatgen fugitius de 
les guerres o de la 
fam. Quan ens assabentem que no els volen 
deixar entrar en molts països. Quan sentim 
molts conciutadans que es queixen dels im-
migrants... oblidant que potser ells o els seus 
pares també ho van ser. També quan escoltem 
que en molts llocs del planeta es produeixen 
crims contra pobles que no són acceptats en 
la seva pròpia terra a causa de les seves dife-
rències tribals o culturals. És ben trist, però 
val a dir que ens hi hem acostumat: “no va 
amb nosaltres”. Evidentment que no podem 
posar-ho tot en el mateix sac, però de la in-
diferència d’una part de la població, i de la 
perpetuació de l’odi per part d’una altra, no 
en podem esperar res de bo. Sent així, per 
responsabilitat, per consciència i per profes-
sionalitat, des de la nostra posició com a sín-

dics/síndiques o defensors dels ciutadans, te-
nim una tasca pedagògica que hem d’exercir 
en moltes ocasions. Aquesta labor d’explicar 
que ningú és més que ningú, que les persones, 
com a tals, som totes iguals, i que no existei-
xen races pures o impures que demanin un 
tractament diferent. La dignitat, el dret a viu-
re i a ser lliure, és o hauria de ser una condició 
essencial per a tothom i així ens ho recorden 
la carta dels Drets Humans i les Constituci-
ons dels països més avançats.
També és cert que des de molts ajuntaments, 
escoles i institucions, es treballa incansable-
ment per educar en la igualtat i en la solidari-
tat, buscant eradicar tot tipus d’odi. D’aquesta 
tasca, d’aquesta lluita, sempre en formarem 
part activa i hi estarem al costat.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
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Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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ROSA SÁNCHEZ
Síndica Municipal 
de Greuges d’Igualada

La dignitat, el dret a viure i a ser 
lliure, condicions essencials

 T’agrada o et molesta que nevi?

 M’agrada 70,5%  Em molesta 29,5%

Cada setmana tenim 
una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

27 de gener de 2019. Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust
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CLUB BÀSQUET IGUALADA

El Club Bàsquet igualadí organitza la Final a Quatre de la Lliga 
Catalana EBA el proper cap de setmana a les Comes, amb el millor 
bàsquet.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

ESPERIT D’UN POBLE
Josep Elias Farré

He llegit els dos llibres d’Operació Ur-
nes. Quina bona tasca han fet la perio-
dista igualadina, Laia Vicens i el Xavi 
Tedo.! Una labor periodística sí, però 
a la vegada, històrica, donat que en les 
seves pàgines queda constància de com 
l’esperit d’un poble pot endegar un ope-
ratiu per tal d’aconseguir,que els tots 
els catalans poguéssim exercir el nostre 
dret a decidir aquell memorable 1-O. 
Felicitats per la feina ben feta!
És un relat que et deixa admirat i cor-
près. Admirat per comprovar la capa-
citat organitzativa i l’entrega de la gent. 
Persones que s’exposen, per una causa 
patriòtica, a desafiar els perills de la 
clandestinitat i actuant amb conse-
qüència.
Però, a la vegada, aquella lectura és col-
pidora, al recordar com altres persones 
van haver d’aguantar brutals agressions, 
de part dels que han de servir i prote-
gir el poble. És totalment indignant que 
algú ordenés actuar d’aquella manera, 
contra homes, dones que, pacíficament, 
esperaven poder votar. Foren colpejats, 
sense respectar ni edats, ni formes ele-
mentals de convivència - tal com espe-
cificava l’ordre judicial de prohibir el 
Referèndum - i foren atacats sense mi-
raments, a tort i a dret.
Esperit d’un poble, que va protegir els 
llocs de votació, que va custodiar les 
urnes, que va saber fer funcionar els or-
dinadors, tot i les traves tecnològiques 
que ho volien impedir.
Realment estem vivint uns mesos histò-
rics, que restaran escrits, com vergonya, 
pels que han promogut falses interlocu-
tòries. Uns mesos històrics, però, que 
evidenciaran, com l’esperit d’un poble 
és insubornable.

Uns dirigents s’han exiliat, cosa que 
comporta separació familiar. Altres es-
tan empresonats, com si fossin uns  vul-
gars criminals o uns delinqüents empe-
dreïts, assassins o lladres.
Molta gent, però, està implicada en de-
mostracions de suport i demanant lli-
bertat i retorns constantment amb les 
més diverses formes i accions de pro-
testa, fent saber als que són a fora, i als 
que estan a dins, que no estan sols. Gent 
que ha entès que no és pot admetre que 
no es respectin els drets humans.
Crec que s’hauria de constituir una as-
sociació de víctimes de l’1-O, per tal de 
premiar l’esperit d’aquest poble, lluita-
dor i valent.
Esperem que la història situarà cadascú 
en el seu lloc... encara que, potser, els 
que ja tenim una certa edat, no ho po-
drem veure.

ELS TRES TOMBS
Josep Marí i Llacuna

Abans permeteu-me una prèvia. Ma-
nifestar que no tinc cap lligam amb els 
traginers igualadins  però sí unes arrels 
de pagesia per part dels avis materns.
La ciutat de Valls dóna el tret de sor-
tida i celebra els Tres Tombs el primer 
diumenge abans del dia 17 de gener, 
festivitat de Sant Antoni i el diumenge 
següent li correspon a Igualada. Entre-
mig, festa grossa a Vilanova i la Geltrú 
que  realitza sempre els seus Tres Tombs 
el mateix dia del sant patró i a la vegada 
gaudeix de la festa major d’hivern. 
La curiositat ens porta a la ciutat cos-
tera per veure la tradicional festa dels 
Tres Tombs considera com una de les 
més antigues, amb molts carros, cava-
lleries  i també cal dir-ho molt elogiada 
per la premsa.
I efectivament, ens vàrem trobar una 

ciutat molt ambientada i participativa. 
A grans trets l’única superioritat que 
marcava la diferència amb els nostres 
Tonis eren una trentena d’elegants car-
ruatges i la vestimenta d’època dels ge-
nets i llurs acompanyants. Aquí es nota 
la influència i el poder econòmic que hi 
va haver amb el retorn  dels indians a 
principis del segle passat a les ciutats de 
la costa catalana.
Ara bé, els traginers igualadins poden 
anar amb el cap molt alt, poden estar 
cofois i no tenen res d’envejar doncs hi 
ha altres consideracions que no tenen 
els vilanovins i els supereu amb escreix. 
D’entre ells, molts carros i carruatges 
característics començant per el mateix 
carro del Sant, la diligència, bombers, 
enterramorts i participació de molts in-
drets del país.

Un petit fet irrellevant. A casa nostra 
–com el dia de Reis- l’alegria dels par-
ticipants de la festa es transmet amb el 
llançament de caramels, la qual cosa no 
existeix en la ciutat marinera.
Aquesta comparativa amb ambdues 
ciutats no és vàlida aquest any per la 
pluja que va fer de les seves tot i la treva 
a l’hora de la sortida. 
Components de l’Antic Gremi de Tra-
giners aneu treballant -com féu sempre- 
buscant noves idees i col·laboracions 
doncs  esteu a les portes del bicentenari  
i cal celebrar-ho efusivament és una fita 
prou important.
I amb l’amistat que m’uneix des de vells 
temps com a companys de ciclisme i 
futbol, aprofito per felicitar el Josep i el 
Francesc, abanderats d’enguany.
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Acapte de sang
De 17 a 20h
al Consultori

Vine a donar sang!

6a Nit de l’Esport
de Castellolí
a les 20 h a 
La Brillante

Volem nominar i 
reconèixer a la millor o al 
millor esportista de l’any. 
L’objectiu no és premiar 
únicament al que més 
títols individuals o 
col·lectius hagin aconse-
guit, sinó valorar per 
sobre de tot, l’esforç, el 
sacrifici, l’esperit de 
superació i... sobretot; el 
reconeixement de la 
societat, dels veïns, 
veïnes, amics, amigues i 
entitats del nostre 
municipi.

4a Matinal 4x4
A les 9h
a La Brillante
Més informació 
a la web!

24è Concurs
de Cuina
A partir de 
les 19:30h
a La Brillante

Nit d’impro show musical!
“Impro Show Story”
A les 23h
al Teatre La Brillante
Sense guió ni partitura, on res està 
assajat ni pactat i on el públic serà 
l’autèntic guionista. Talent, 
bogeria i molt d’humor!

Matí de màgia!
“Més que màgia”
A les 12h
al Teatre La Brillante
Amb la companyia “Mag Stigman” 
Un espectacle de màgia, coreo-
grafies i malabars amb bon rotllo i 
molta diversió.

Misa de Festa Major
A les 13h
a l’Esglèsia de Sant Vicenç
Missa de Sant Vicenç oficiada per 
mossèn Eduard Flores i cantada 
per la coral d’Aulí

Tarda de teatre!
“Kàtia”
A les 18h
al Teatre La Brillante

Aprèn a fer volar un dron!
A les 16h
a La Brillante

Vols tenir l’experiència de fer volar 
diferents drons i veure com en 
pilota un el Campió del món? 
T’esperem!

De 19.30 a 20h: Recepció dels plats
De 20 a 21h: Valoració del jurat
A les 21h: Entrada dels participants i del
públic, veredicte, entrega de premis i 
sopar de tast.
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Amb la companyia Ka Teatre i 
Teatre Nu.
La Kàtia fa la maleta i emprèn un 
viatge, l’aventura de la seva vida 
que viurà acompanyada de la seva 
mare. Trobarà el que busca? Kàtia 
és un espectacle de teatre visual 
que ens parla de la necessitat de 
retrobar-nos amb les nostres arrels.

Amb Montse Pelfort i 
Maria Berenguer



Els propers mesos viurem 
un procés molt impor-
tant per a la història de 
Catalunya i també per 

a la història d’Espanya. Un judici 
que marcarà el futur pel que fa al 
respecte dels drets civils, perso-

nals i col·lectius a l’estat espanyol.
Com que tothom sap com penso, no necessito es-
criure la meva opinió al respecte de sobre quin dels 
dos bàndols –jutjats i jutjadors- estimo i a quin de-
testo. Faré únicament una anàlisi desapassionada i 
tan objectiva com em sigui possible.
El judici és una pugna davant d’un tribunal, entre 
unes persones acusades de determinats delictes i 
els seus acusadors. Habitualment el tribunal és im-
parcial i dicta la sentència en funció de les proves 
presentades per cada bàndol: acusació i defensa. 
Encara més, és obligació de l’acusació demostrar 
amb fets i proves la culpabilitat dels acusats. En cas 
contrari el tribunal ha d’absoldre “por falta de pru-
ebas”. 
Anem a analitzar el judici de les 19 persones acusa-
des de rebel·lió, sedició, desordres públics, malba-
ratament de fons públics.... 
Cadascú de nosaltres pot tenir una opinió. Hi ha 
els qui pensem que tot el judici és una farsa i que 
els acusats són innocents de tots els càrrecs perquè 
l’únic que han fet és complir el seu compromís amb 
els ciutadans. Uns altres, a Catalunya i sobretot al 
conjunt d’Espanya, ben legítimament poden pen-
sar que els acusats són culpables. En això no ens 
posaríem mai d’acord, per a uns són innocents i per 
als altres són culpables.
Això és així si mirem als acusats, però mirem-nos 
també qui hi ha a l’altra banda: fiscalia de l’Estat, 
advocacia de l’Estat i VOX que actua com a acu-
sació particular. És a dir, l’extrema dreta feixista, la 
que no reconeix el dret de les dones, que vol expul-
sar als immigrants, que vol imposar manu militari 
les curses de braus i que utilitza aquest procés –i el 
que hi ha contra el Major Trapero- per fer-se la seva 
campanya electoral.

En aquest judici es posa de manifest que van de la 
maneta l’Estat i el feixisme. L’Estat, que té l’obliga-
ció de garantir els drets de tots els ciutadans, hauria 
d’haver impedit la participació d’un partit feixista 
en aquest judici. Si no ho ha fet és perquè compar-
teix els mateixos objectius que els feixistes.
Per damunt d’aquesta pugna entre uns acusats de-
mòcrates i uns acusadors feixistes, hi ha d’haver 
uns jutges que actuïn amb imparcialitat. Però pel 
que hem vist fins ara no ho fan. No ho fan perquè 
quan la fiscalia va demanar l’alliberament de Quim 
Forn, Vox s’hi va oposar i el tribunal el va mantenir 
a la presó. Com manté a tots els acusats en presó 
provisional des del primer dia.
El judici ens posa al davant, pensem com pensem, 
que la justícia espanyola està al costat i actua coor-
dinadament amb el feixisme.
En aquestes condicions no tinc cap interès en se-
guir formant part d’un país feixista. 

L’Estat, que té l’obligació de garantir 
els drets de tots els ciutadans, hauria 
d’haver impedit la participació d’un 

partit feixista en aquest judici. 

JOSEP M. CARRERAS

Dos bàndols Sembradors d’odi

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

No té res millor a fer el 
Parlament d’Extrema-
dura que promoure 
sancions contra Cata-

lunya? No hi ha problemes a resol-
dre en el seu territori? O estan tan 
acostumats a parar la mà que ja no 

veuen la necessitat de crear riquesa per millorar el 
seu nivell de vida?
Vaig ésser-hi fa uns anys i vaig quedar impressionat 
de la riquesa natural del país, amb abundància d’ai-
gua però amb enormes extensions sense cultivar. 
Ens ho explicava el propietari del càmping, un antic 
camioner que havia recorregut Europa i tenia una 
visió força àmplia del progrés. El principal proble-
ma d’Extremadura –deia- era la manca d’ambició 
de molta gent per 
millorar el seu es-
tatus social. L’ideal 
de molts és ocupar 
un lloc de pixatin-
ters a l’administra-
ció per assegurar 
uns ingressos a 
final de mes però 
tenint les tardes 
lliures per pas-
sar-les al bar. 
Tornant al tema 
inicial, us ima-
gineu què hauria 
passat si el Parla-
ment de Catalu-
nya hagués fet qualsevol comentari crític sobre el 
govern d’Extremadura? Haurien caigut llamps i 
trons i pujat els dimonis de l’infern per blasmar una 
ingerència intolerable. És fàcil imaginar els articles 
de premsa i els comentaris de les tertúlies televi-
sives d’uns desvagats que ho saben tot de tot. No 
estalviarien acusacions ni “floretes” contra Catalu-
nya, un tema que dona per a molt. Probablement 
no hi hauria mancat una intervenció al Congrés per 
part dels qui ja sabem.

Quan el Parlament de Catalunya va fer una decla-
ració proposant l’abolició de la monarquia, els par-
tits s’hi abraonaren com a feres. El mateix PSOE 
que governa Extremadura deia que no es podien 
excedir les competències de l’àmbit territorial i la 
proposta va acabar al TC. En canvi, el Parlament 
extremeny pot amenaçar, dir com hem de ser go-
vernats, criticar el nostre sistema educatiu i els nos-
tres mitjans de comunicació. Tot ben amanit amb 
expressions barroeres com que els catalans “tenen 
peles però no tenen llei”. Han sembrat la llavor del 
mal, però ningú ha mogut un dit per evitar-ho.
Un altre sembrador d’odi és el ministre Borrell, que 
es dedica a negar les evidències de l’actuació polici-
al del 1-O. És insultant el seu menyspreu envers una 
població pacífica que es va veure atacada, colpeja-

da i agredida sense 
contemplacions. 
No té ulls a la cara 
aquest senyor? El 
que no té és vergo-
nya quan intenta 
justificar l’agressió. 
Com es pot ser tan 
cínic per afirmar 
que només “dues 
o tres” persones 
varen necessitar 
assistència sanità-
ria? És una actitud 
humiliant, indigna 
d’una persona que 
coneix perfecta-

ment la veritat dels fets.
No es pot tolerar aquesta prepotència que des del 
poder per tergiversa la realitat. Una realitat que han 
pogut comprovar tots els mitjans de comunicació 
del món. En canvi, sembla que tots estan equivo-
cats i l’única veritat és la que afirma el senyor Bor-
rell. Caldria veure quines motivacions el mouen a 
adoptar posicions tan extremes. És qüestió de per-
sonalitat, de mala fe o que no té res més a fer que 
“pentinar el gat”? 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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febrer

II CURSA ANOIA
EN MARXA
CONTRA EL CÀNCER

ESTADI ATLÈTIC IGUALADA

5 K 11 h.

10

 

L’inscripció inclou bossa 
del corredor i participació 
en un sorteig en acabar 
la cursa

Patrocina Col·labora

AECC. Punt Comarcal de l’Anoia
Rambla Nova, 32. Igualada

Horari: Dl. a dv. de 16 a 20 h.

Calfont Welness Centre d’Igualada
Aurora, 86. Igualada

Horari: Dl. a dv. de 7 a 22.30 h.

i on-line a ticketea.com

 fins al 8 febrer
inscripcions
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Un grup de mares 
endega una campanya 
a les xarxes socials que 

esdevé viral en pocs 
dies, i que podria 

acabar en una 
manifestació

La recollida de signatures s’està 
fent a Igualada i la Conca.

Més de 3.000 firmes recollides en només una setmana per la 
manca de pediatres a Igualada i a la Conca d’Òdena
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a manca de pediatres, 
un problema que co-
mença a esdevenir en-

dèmic a bona part del país, ha 
arribat a fer vessar el got de la 
paciència a un grup de mares 
de la Conca d’Òdena. Tant és 
així que, arran de la situació al 
CAP de Vilanova del Camí, es 
va crear un grup a Facebook 
que ja té més de 600 seguidors 
i es va iniciar una recollida de 
signatures a Igualada i tots els 
municipis de la Conca que ha 
rebut 3.000 signatures, tot ple-
gat en només una setmana. 
Mares d’Igualada, Montbui, 
Òdena i Vilanova s’han sumat 
a la iniciativa, conscients que 
comptar amb un pediatre -ja 
no cal dir un bon pediatre- co-
mença a ser un miracle. Més 
enllà de les xifres “estàndard” 
que apareixen sovint en els 
reculls de dades, a Vilanova 
del Camí hi ha 2.200 nens per 
un pediatra, i al servei d’Ano-
ia Rural, 1.595 infants també 
per un pediatre, segons fonts 
del col·lectiu de mares, que 
apunten “dificultats” i “silen-
cis” per conèixer dades oficials 
de Montbui o Igualada. Sense 
anar més lluny, a aquest perio-
dista li ha costat 4 dies -sí, qua-
tre- tenir una resposta oficial 
sobre la situació, que al final ha 
esdevingut un fred comunicat 
del departament de Salut de la 
Generalitat, que encapçala la 
igualadina Alba Vergés. 
La situació, però, no és diferent 
d’altres llocs. Hi ha pocs pedia-
tres, perquè l’especialitat ja no 
està “de moda” entre els pocs 
estudiants que poden aconse-
guir una plaça a les universitats 
catalanes, on, per cert, també 
estudien joves d’altres indrets 

d’Espanya, però que marxen 
quan acaben la carrera. Això 
provoca poquíssimes places 
de pediatria, i, a més, els pocs 
que hi ha prefereixen millors 
destins que un CAP perdut a 
l’interior de Catalunya... No és 
només un qüestió de diners, 
hi ha més factors, apunten di-
verses fonts consultades per La 
Veu. “Els que valen prefereixen 
llocs amb bon material, amb 
companys de qui aprendre... És 
trist però és així. Si hi hagués 
molta oferta seria diferent, 
però el problema és just a l’in-
revés”, diu un estudiant iguala-
dí a punt d’acabar la carrera...
“Si cal, farem una manifesta-
ció, però no és just la situació 
que tenim, i tenim tot el dret a 
protestar i que es busqui una 
solució”, diu la Gemma, una 
de les impulsores de la inicia-
tiva. “La recollida de signatures 
està anant molt bé, a Igualada 
i a tots els pobles de la Conca. 
La gent és conscient que això 
afecta a moltes famílies. Estem 
en una clara situació de preca-
rietat”, diu, al mateix temps que 
anima a tothom a apuntar-se al 
grup que han creat a Facebook 
sota el nom de Per un servei de 
pediatria digne a la comarca de 
l’Anoia. “Estem dolgudes per-
què hem intentat trobar res-
postes i només l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí ens ha 
ofert tot el suport. De la res-
ta, ni rastre, no ho trobem 

normal, francament”. 

Resposta de la Generalitat
El departament de Salut de la 
Generalitat va enviar ahir un 
comunicat oficial a La Veu de 
l’Anoia que reproduïm literal-
ment:
“És una realitat que la comar-
ca de l’Anoia, des de fa temps, 
requereix un nombre més alt 
de professionals per atendre les 
necessitats de serveis de salut 
de la seva ciutadania, tant pel 
que fa a metges de família, per-
sonal d’infermeria, especialis-
tes hospitalaris com pediatres.
En aquest sentit, tant l’Institut 
Català de la Salut (ICS) com 
el Consorci Sanitari de l’Anoia 
(CSA) –que són els proveïdors 
sanitaris d’atenció primària i 
hospitalària del territori– es-
tan treballant per aconseguir 
que més professionals puguin 
prestar els seus serveis a la co-
marca.
Som conscients que hi ha 
malestar a Vilanova del Camí 
perquè a mitjans de gener ha 
marxat un dels dos pediatres 
de l’equip d’atenció primària, i 
tan sols s’ha pogut trobar una 
substitució parcial.
Malgrat això, actualment tots 
els infants del territori tenen 
infermera pediàtrica assigna-
da, per tant, seguiment de salut 
garantit, i s’ha visitat a totes les 
nenes i els nens que han anat a 
qualsevol dels centres d’atenció 
primària (CAP) de l’Anoia, ja 
sigui per un pediatre o per un 
metge de família.
A més, hi ha contactes fre-

qüents entre els responsables 
de la pediatria hospitalària i 
l’atenció primària de l’ICS per 
compartir la resolució assisten-
cial de salut a la ciutadania.
D’altra banda, la gerent de 
la Regió Sanitària Catalunya 
Central del Servei Català de 
la Salut (CatSalut), Núria Puig 
Rosés, i responsables de l’ICS 
comarcals ja s’han reunit amb 
l’alcaldessa de Vilanova del 
Camí per explicar-li la situa-
ció i les solucions de millora 
adoptades. Igualment, des de 
la Regió Sanitària Catalunya 
Central han mostrat la seva 
voluntat de trobar-se amb el 
col·lectiu de veïns afectat per 
donar-li les explicacions per-
tinents sobre la situació.
Ja al mes d’octubre va haver-hi 
una sessió de treball conjunta 
entre gerents de l’ICS, del CSA 
i de la Regió Sanitària Catalu-
nya Central del CatSalut per 
avançar en el plantejament 
d’un model territorial de pedi-
atria més adequat per a l’Anoia. 
I està prevista una propera reu-
nió en els pròximes setmanes.
Entre els objectius de millora 
del territori hi hauria la pro-

posta de creació d’una ano-
menada línia pediàtrica que 
oferiria l’atenció pediàtrica per 
Igualada, Vilanova del Camí 
i Sta. Margarida de Montbui. 
Aquesta opció permetria pro-
porcionar una atenció més 
acurada, especialitzada i de 
qualitat als infants.
També es planteja redefinir la 
cartera de serveis de pediatria 
entre l’atenció primària i l’hos-
pital, així com incrementar la 
resolució de les infermeres pe-
diàtriques de la primària.
A Catalunya tots els infants 
tenen el servei de pediatria ga-
rantit.
- El 80% dels metges que fa 
atenció pediàtrica a l’atenció 
primària a Catalunya són es-
pecialistes en pediatria, el 20% 
restant són metges de medici-
na familiar i comunitària amb 
formació específica en pedia-
tria.
- L’objectiu del Govern és que 
l’atenció primària en infància 
estigui liderada per pediatres.
- Per aquest motiu, el Depar-
tament de Salut està treballant 
per fer més atractiva l’especi-
alitat de medicina pediàtrica 
i afavorir que més facultatius 
optin per dedicar-s’hi.
- En el marc de l’Estratègia Na-
cional d’Atenció Primària i Sa-
lut Comunitària (ENAPISC), 
està previst revisar el model 
d’atenció pediàtrica a l’atenció 
primària. Amb aquesta finali-
tat s’ha constituït una Comissió 
tècnica pluridisciplinar amb 
participació de societats cien-
tífiques, col·legis professionals 
i professionals experts. L’objec-
tiu és revisar el model organit-
zatiu, la cartera de serveis, la 
dotació de recursos, l’abordat-
ge comunitari, els perfils com-
petencials, el desenvolupament 
professional, la relació amb 
altres nivells assistencials, el 
lideratge i reconeixement, tot 
això amb visió d’aplicabilitat 
territorial”.

La Generalitat afir-
ma que es planteja 

redefinir la cartera de 
serveis de peditatria 

entre atenció primària 
i l’Hospital, i crear una 
“línia pediàtrica” per 
Igualada, Montbui i 

Vilanova

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Clàusules abusives hipotecaries 

 2ª Oportunitat
iuristrivium7@gmail.com
Mòbil: 656 909 454

Es precisa col·laborador advocat o economista.



La jutgessa d’Igualada 
creu que l’Ajuntament, 

el Patronat Mpal. 
d’Esports i el CAI són 

responsables directes de 
l’accident, que va cau-
sar ferides molt greus a 

una nena de 7 anys

La igualadina Xesca
Oliver, nou membre 
del Secretariat 
Nacional de l’ANC

Declaren responsables del cas de la barbacoa 
il·legal de l’Estadi Atlètic, a l’Ajuntament i el CAI
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a titular del Jutjat de 
Primera Instància i 
Instrucció número 5 

d’Igualada ha declarat “respon-
sables civils directes” a l’Ajun-
tament d’Igualada, el Club 
Atlètic Igualada i el Patronat 
Municipal d’Esports (que de-
pèn de l’Ajuntament) de l’ac-
cident que va tenir lloc el 22 
d’abril de 2018 a l’interior de 
l’estadi atlètic, arran de l’explo-
sió d’una barbacoa que va ferir 
greument una nena de 7 anys 
d’edat. En el succés també va 
resultar ferida una tercera per-
sona, que també va presentar 
denúncia pels fets, a l’igual que 
els pares de la nena ferida, i un 
Mosso d’Esquadra que es tro-
bava a l’indret, fora de servei. 
En la Providència del passat 
20 de desembre sobre les dili-
gències judicials 198/2018, la 
jutgessa assenyala directament 
que el CAI i l’Ajuntament són 
responsables civils “directes”, 
ja que “s’entén que aquestes 
institucions no van fer res per 
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La igualadina Xesca Oliver, 
ha estat escollida aquesta set-
mana nou membre del Secre-
tariat Nacional de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), en 
substitució de Tayssir Azouz.
La periodista i filòloga ca-
talana, exredactora de La 
Veu de l’Anoia i exregidora a 
l’Ajuntament d’Igualada per 
ERC, formarà part així del 
principal òrgan de decisió de 
l’ANC, que el componen 77 
de les 80.000 persones que hi 
estan afiliades. Des del 24 de 
març de 2018 la presidenta és 
Elisenda Paluzie, qui va aga-
far el relleu a Jordi Sànchez. 

a prevenir el que va passar, ni 
tampoc tenien mesures per ex-
tingir l’incendi. Per a fer aque-
lla barbacoa calia una llicència 
que no es va demanar”, asse-
nyala l’advocat de la família 
de la nena, Jesús Galán.
El procés judicial, que ara es 
troba encara a la fase d’ins-
trucció a l’espera de judici, 
també té oberta una causa 
penal contra la persona que 
va llençar el líquid inflamable 
sobre la barbacoa, causa del 
llençament de flames poste-
rior. Es tracta d’un veí d’un 
poble de la província de Sara-
gossa, que era a l’estadi atlètic 
per veure uns familiars que 

viuen a Igualada.
Els Mossos d’Esquadra ja van 
obrir l’abril del 2018 diligèn-
cies d’ofici per un presumpte 
delicte de lesions greus come-
ses per imprudència contra 
l’autor de la barbacoa.
Tal i com es podia obser-
var en el cartell anunciador, 
la barbacoa era organitzada 
pel CAI Popular, una secció 
del Club Atlètic Igualada. La 
nena ferida es trobava en el 
lloc dels fets esperant l’ator-
gament de medalles de la cur-

sa de cros que, instants abans, 
havia organitzat el col·legi 
Emili Vallès, que no tenia res 
a veure amb la barbacoa. En 
el moment que aquesta es va 
iniciar, encara hi havia molts 
nens i pares de participants 
en el cros a l’interior de l’Es-
tadi, de propietat municipal.
La nena va ser traslladada a la 
UCI de la Unitat de Cremats 
de l’Hospital de la Vall d’He-
bron de Barcelona i encara 
avui segueix un tractament 
de recuperació de les ferides.
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Jordi Cuadras diu que 
Castells no ha com-
plert les seves promeses 
d’atraure inversions

El PDeCAT escull Marc Castells 
com a candidat a la reelecció

En el moment de fer valora-
ció dels 8 anys de govern de 
Marc Castells, Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns-Igualada Ober-
ta) ha censurat l’incompliment 
del que va ser la principal pro-
mesa de l’alcalde de la ciutat al 
2011: atraure inversions indus-
trials. La candidatura d’esquer-
res i progressista considera que 
8 anys són suficients com per 
valorar la diferència entre allò 
que es va prometre i allò que 
s’ha fet. Les inversions indus-
trials “s’ha demostrat que van 
ser un simple eslògan electoral 
perquè el que ha acabat atraient 
la ciutat han estat quatre super-
mercats amb requalificacions 
urbanístiques a mida, un Bur-
guer King i un Massimo Dutti”.
Cuadras ha assegurat que “ens 
comprometem a no fer pro-
meses buides de contingut ni 
a vendre fum. Abans de pro-
metre noves inversions indus-
trials, el que prometem és que 
treballarem per fer d’Igualada 
una ciutat competitiva perquè 
aquestes puguin venir. I ho fa-
rem en tres àmbits: reclamació 
de millors comunicacions amb 
Barcelona per atraure talent i 
oportunitats amb el carril Bus-
VAO de la B-23 com a mesura 
a curt termini i un tren gran i 
ràpid com a mesura a mitjà ter-
mini, planificació urbanística 
per evitar que la ciutat del se-
gle XXI continuï sotmesa a un 
POUM de fa més de 30 anys, i 
la reactivació de la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena que 
impulsi polítiques de dinamit-
zació econòmica conjuntes”.
Cuadras denuncia que “cap 
d’aquestes accions, que són la 
base per tenir una ciutat com-
petitiva que pugui atraure in-
versions, han estat plantejades 
pel govern del PDECat durant 
8 anys. O es posen sobre de la 
taula o arribarà un dia en el 
qual la ciutat deixarà de tirar i 
haurem perdut el futur”. Cua-
dras reconeix positivament el 
treball que s’ha fet per portar 
estudis universitaris, tot i que 
haguessin preferit no perdre el 
lligam amb la UPC. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte 19 de gener va 
tenir lloc l’assemblea 
sobre cultura de Poble 

Actiu, la candidatura recolzada 
per la CUP. Una cinquantena 
de persones es van reunir al 
Teatre de l’Aurora per discutir 
sobre cinc eixos generals: en-
titats, equipaments, cultura i 
educació, patrimoni i suport a 
la creació. D’entre les diferents 
propostes que van sorgir, una de 
les conclusions de l’assemblea 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dilluns 21 de ge-
ner l’assemblea del Par-
tit Demòcrata d’Igua-

lada va escollir per unanimitat 
Marc Castells com a candidat 
a l’alcaldia en les properes elec-
cions municipals. Castells era 
l’únic que havia presentat can-
didatura per Junts per Igualada, 
que a més comptava amb tot el 
suport del comitè local del par-
tit i de l’equip de govern.
Daniel Roig, president local del 
partit, va captivar l’auditori amb 
un parlament on feia balanç de 
l’etapa del govern de la ciutat al-
hora que anunciava accions fu-
tures i avançava bones notícies.
En l’àmbit econòmic va desta-
car els bons resultats de l’oficina 
de captació d’inversions que ha 
permès reactivar l’ús del sòl in-
dustrial, no només d’Igualada, 
sinó de tota la Conca d’Òdena, 
comptant amb la bona volun-
tat d’entesa i cooperació amb 
els ajuntaments que confor-
men aquesta zona d’activitat. 
En aquesta línia va anunciar el 
projecte d’invertir en la reha-
bilitació de l’àmbit urbà indus-
trial del polígon de Les Comes, 
que acusa el pas del temps, i va 
avançar que aviat s’anunciarà 
una nova inversió molt potent.
En l’àmbit del coneixement, 
va posar l’èmfasi en l’aposta de 
ciutat per l’oferta formativa uni-

versitària, com a catalitzador 
d’activitat i d’apertura a l’exte-
rior d’Igualada. Enguany surt 
la primera fornada d’estudiants 
d’Infermeria, estudis que es van 
poder portar a la ciutat gràcies 
a l’altre aposta de l’equip de go-
vern, el 4DHealth. En aquesta 
línia, va anunciar que propera-
ment es tancarà un acord per 
ampliar l’oferta formativa amb 
un nou grau universitari.
Respecte a l’entorn urbà, va fer 
esment del model d’èxit que ha 
suposat obrir a la participació 
veïnal la millora de l’entorn i 
les nombroses actuacions de re-
habilitació de vials i habilitació 
d’aparcaments de zona blanca, 
com la nova àrea de la Sagrada 
Família. En aquest punt, s’ha 
treballat en el suport a l’activitat 
comercial amb l’enfoc de facili-
tar l’accés de visitants a la nostra 
ciutat i alleugerir la vitalitat del 
centre.
Va destacar l’èxit del parc cen-

tral com espai lúdic i de pro-
moció d’un dels esdeveniments 
amb repercussió mundial com 
es el European Balloon Festival, 
una de les principals apostes del 
seu govern. En aquest àmbit es 
preveu l’ampliació de l’àmbit del 
parc central amb un nou parc 
infantil, que comptarà amb la 
participació dels infants de la 
ciutat per definir el projecte.
L’aposta per la internacionalit-
zació d’Igualada continua amb 
l’acord amb AirBnB, que valo-
ritzarà un nou concepte de tu-
risme basat en experiències que 
l’entorn de la ciutat pot oferir. 
Gastronomia, enologia, tradici-
ons i patrimoni són valors que 
atrauran els turistes del segle 
XXI. En l’àmbit social, va des-
tacar l’acord amb l’Incasòl per 
la construcció de pisos de llo-
guer social mentre el consistori 
segueix sufragant la inversió de 
l’anterior govern, o l’ampliació 
de la Residència Pare Vilaseca. 

Enric Conill es troba 
amb el conseller 
Bargalló per elaborar 
propostes d’educació

El conseller d’Educació, Josep 
Bargalló i l’arquitecte i alcal-
dable d’ERC a Igualada, Enric 
Conill, es va reunir divendres 
passat per tal d’abordar les pro-
blemàtiques i necessitats que 
té Igualada en matèria d’edu-
cació. Conill destaca la visita 
del conseller en tant que “hem 
adquirit diversos compromisos 
amb ell i ens hem emplaçat a 
una nova trobada d’aquí a unes 
setmanes reunint a tota la co-
munitat educativa de la ciutat 
per tal de treballar conjunta-
ment els reptes que té Igualada 
en matèria d’educació”. 
Paral·lelament, els republicans 
van organitzar una trobada del 
Conseller amb diverses AM-
PES de la ciutat i també amb la 
sectorial d’educació d’Esquerra 
per treballar sobre les propos-
tes electorals. La reunió, segons 
Conill, “va ser útil no només 
per tractar allò que necessitem 
sinó també per esbossar quin 
projecte educatiu de ciutat vo-
lem per Igualada”. 
En aquesta línia, el regidor En-
ric Conill explica que “la sec-
torial d’ERC Igualada ja està 
treballant en elaborar propos-
tes que donin resposta i solució 
als reptes que tenim i per tal 
d’elaborar un programa electo-
ral que sigui útil per la ciutat, 
que respongui a un full de ruta 
clar per marcar cap on volem 
anar i quines han de ser les lí-
nies principals d’Igualada en 
l’educació”. 
Entre d’altres assumptes es van 
tractar temes com la necessitat 
d’oferir més places públiques, 
la lluita contra segregació, la 
garantia de blindar la sisena 
hora, les beques menjador i la 
necessitat d’augmentar les in-
versions i el compromís en el 
manteniment i modernització 
dels centres escolars.

Poble Actiu diu que Igualada 
necessita un Pla Estratègic Cultural

va ser que Igualada necessita un 
Pla Estratègic Cultural.
La cinquantena de persones va 
analitzar diversos aspectes, com 
la manca de suport a les entitats 
culturals i populars per part de 
l’Ajuntament o la manca d’in-
terès pel patrimoni de la ciutat 
de l’actual govern. La conclusió 
més unànime, però, va ser la ne-
cessitat per part de l’Ajuntament 
de dotar-se d’un Pla Estratègic 
Cultural, imprescindible per 
bastir la creació i oferta cultural 
de qualsevol ciutat. En aquest 

sentit, l’assemblea va assenyalar 
que “ha de ser prèvi a cap Au-
ditori perquè abans de construir 
un auditori cal pensar quin ús 
tindrà, què entenem que ha de 
ser per programació musical, i 
quines necessitats culturals té 
la ciutat”. A banda, també es va 
proposar modificar els criteris 
actuals per donar subvencions 
per uns de més clars i transpa-
rents, generar espais accessibles 
per poder produir i mostrar la 
cultura de la ciutat, i la creació 
d’un pla de memòria històrica.
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Un taxista d’Igualada 
pot anar a buscar algú 
a l’aeroport, però no a 
l’estació de bus o de tren 
a Sants, o a un hotel. 
Un VTC sí. És absurd”

Ricard Tomàs, taxista igualadí molt conegut gràcies a la introducció de 
moltes innovacions en el seu taxi.

Neix una comunitat 
que vol impulsar 
la empreneduria de la 
Vegueria Penedès

Ricard Tomàs: “Al taxi li passa com a la 
Constitució: els temps canvien i s’ha de millorar”
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Miquel Àngel Mora (cofunda-
dor de Housfy) i Manel Mar-
tí Munné (Soci d’Heptagon 
Brokers i Fundador d’Hepta-
gon Legal Services) han creat 
una comunitat informal d’em-
prenedors, startups, empreses 
i propietaris de negocis per 
fomentar l’emprenedoria i les 
idees disruptives en l’àrea de la 
Vegueria Penedès.
La primera jornada es tracta-
rà d’un Lean Coffe que es farà 
a Vilafranca, i posteriorment 
se’n farà un altre a Vilanova i 
la Geltrú i a Igualada. Convi-
den a les persones interessades 
sobre Startups i emprenedoria 
a aquest espai participatiu per 
compartir passions i crear al-
guna cosa nova.
Els impulsors expliquen que 
“volem aconseguir un gran 
ambient per impulsar aquesta 
comunitat al mateix temps que 
establim contactes, relacions 
noves i aprenem els uns dels al-
tres”. Sobre el model de reuni-
ons, el Lean Coffee, expliquen 
que “és una reunió estructura-
da, autoorganitzada. No té una 
agenda establerta, cap ordre del 
dia, no hi ha oradors experts ni 
moderadors establerts, així que 
cal tenir en compte uns quants 
temes / preguntes que es volen 
discutir o obtenir respostes”.
Els participants proposen te-
mes, voten sobre ells, creen 
una agenda i conversen sobre 
el que realment els interessa, 
per aconseguir les millors idees 
sobre un gran tema i garantir 
que el que és important per als 
participants serà tractat”.
L’esdeveniment és gratuït, però 
les places són limitades. Més 
informació a www.meetup.
com/es-ES/Emprenedors-Pe-
nedes-Garraf/

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Davant la forta polè-
mica i les mobilitza-
cions dels col·lectius 

del Taxi i dels serveis VTC que 
ha provocat problemes a Bar-
celona i Madrid aquests dar-
rers dies, hem volgut conèixer 
com es viu aquesta situació des 
d’Igualada. Hem parlat amb 
Ricard Tomàs, conegut taxista 
igualadí, que, a més, compta 
amb una llicència de VTC.
Com veus la situació actual 
de protestes?
De mala solució. Des de l’inici, 
hi ha hagut una liberalització 
encoberta de VTC’s. De fet, 
aquest servei sempre ha existit. 
Cadascú tenia el seu mercat, 
però amb una moratòria de 
la Llei Omnibus que es va fer, 
gràcies a la implicació de gent 
molt important del país, es va 
obrir un període de sol·lici-
tuds d’un munt de targetes de 
transport per poder treballar. 
L’important, però, és que tot-
hom sapigués que és un servei 
de taxi, i què és un VTC.
Explica-ho, si us plau.
Un servei de taxi està regulat 
per ajuntaments, i les VTC 
no tenen cap mena de regula-
ció. Això d’Uber i Cabify són 
aplicacions informàtiques, 
intermediaris comissionistes 
que posen en contacte l’usuari, 
amb el vehicle. Ja està. No hi ha 
regulació, és només el lloguer 
d’un vehicle amb conductor. 
S’omple un full de contracte i 
s’ha acabat. Tenen un avantat-
ge molt gran sobre el sector del 
taxi. Els taxistes moltes coses 
no les poden fer.
Les llicències de taxi són molt 
cares. Diuen que darrere hi 
ha molta màfia. És cert?
El preu de les llicències depèn 

de l’oferta i la demanda. Fins 
fa poc, a Manresa valien com 
a Barcelona. Si estàs d’acord 
amb el preu, compres. Tan 
simple com això. I no es trac-
ta de compres en “B”, sinó que 
estan regulades per Hisenda, 
controlades, i a més et desgra-
va. És un negoci com un altre 
que depèn del moment. A Sa-
ragossa, per exemple, el propi 
Ajuntament va fer una subhas-
ta. Qui pagava més, es quedava 
la llicència.
Per tot Europa i molts paï-
sos del món es demana sense 
problemes un servei d’Uber, 
o bé un taxi normal. Per què 
aquí costa tant?
Perquè el sector del transport 
està molt, molt regulat. En al-
guns països plegues de treba-
llar i pots anar a fer unes ho-
retes d’Uber, per treure’t uns 
calerons. Aquí això és impossi-
ble, per Llei. Fa falta una auto-
rització, una targeta de trans-
port, i una assegurança per 
portar passatgers. Hi ha llocs, 
com a Brussel·les, on tot això 
acabarà regulant-se. El princi-
pal és que els VTC no puguin 
treballar al carrer. 
Aquesta és la clau, oi?
Sí. Un VTC que circula per un 
carrer no pot agafar un passat-
ger per portar-lo a un lloc. S’ha 
de llogar prèviament, i anar-lo 
a buscar. 
Tu comparteixes llicència de 
taxista, i també de VTC. Això 

podria ser una solució gene-
ral?
Fa temps que dic que les VTC 
han vingut per quedar-se. Si 
un jutge va dir que podien tre-
ballar a Espanya i hi ha els cot-
xes que hi ha, es quedaran. El 
que ha de fer el sector del taxi 
és regular-se per ser competi-
tiu amb els VTC. Aquí tothom 
escombra a la casa dels altres 
però potser caldria escombrar 
a casa, també. Al taxi li passa 
com a la Constitució, s’ha de 
canviar perquè els temps han 
canviat. A Catalunya hi ha 
15.000 taxis i a Barcelona ja 
n’hi ha 10.400. Si a l’àrea me-
tropolitana es fes una aplicació 
al mòbil com Uber o Cabify, i 
es regulés millor la forma de 
treballar, tot aniria millor per 
als taxistes, segur. I seria bo 
que la gent pogués puntuar 
cada taxi. 
També és important millorar 
la qualitat del servei, com has 
fet tu moltes vegades amb in-
novacions.
Sí, és clar que sí. Hi ha com-
panys a Barcelona que tam-
bé ho han fet, i ara, que hi ha 
poca feina, estan treballant. La 
forma que té Uber o Cabify 

de treballar és el que vaig  co-
mençar a fer jo a Igualada fa 10 
anys. És cert que Barcelona és 
un altre món, i hi ha moltes re-
gulacions. Hi ha molt embolic, 
i enreda tot això molt al client. 
Quan un té llicència de taxi i 
també de VTC, quina és prio-
ritària, quan hi ha un client?
La meva feina és molt de pre-
contracte, per tant és més de 
VTC, però puc canviar a Taxi 
sense cap problema. Un taxi 
té taxímetre, un VTC no. Per 
tant, un servei a l’interior de la 
ciutat l’ha de fer normalment 
un taxi. El 80% de la feina 
meva és portar algú a Barce-
lona, per exemple. El que no 
pot fer un taxista d’Igualada és 
anar a buscar algú a un hotel 
de Barcelona. Perquè vegis el 
que et deia de les regulacions 
absurdes: jo et puc venir a bus-
car  com a taxista d’Igualada a 
l’aeroport, però no et puc venir 
a buscar a l’estació de Sants o a 
una estació d’autobusos o a un 
hotel. En canvi, com a VTC, 
no tinc cap problema. És ab-
surd i cal regular-ho millor.
Podeu veure l’entrevista en ví-
deo a veuanoia.cat o al nostre 
youtube.
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Volem que les empreses catalanes integrin els canvis disruptius provocats 
per les noves tecnologies i les converteixin en oportunitats de creixement. 
No volem ser Silicon Valley, volem poder jugar a la lliga de Silicon Valley.

Por un lado las/los pensionistas de ESP no cesan de reivindicar 
lo miserable de sus pensiones y la pérdida constante de poder ad-
quisitivo, y por otro las pensiones de ESP son ‘las más generosas 
de EUR’. Algo está mal.

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

MICROPLÀSTICS: la contaminació del oceans (I) 

Es un fet que, d’uns anys ençà, 
el plàstic ha inundat la nostra 
vida i, cada cop més el trobem 
present en un enorme ventall 

de productes, des d’envasos, tèxtils i 
d’altres útils que fem servir en el nostre 
dia a dia. 
La producció global de plàstics s’ha dis-
parat en els últims 50 anys. S’estima que 
en el 2020 se superaran els 500 milions 
de tones anuals, el que suposaria un 
900% més que els nivells de 1980. [Glo-
bal Ocean Commission, 2015 “Plastics 
- Keeping them out of the ocean” Info-
grafía]

Des de fa un temps, l’opinió publica és 
coneixedora del greu problema ambi-
ental que suposen els plàstics a causa de 
la seva lenta degradació (una ampolla 
triga uns 500 anys a descompondre’s). 
En aquest cas, però, voldria centrar-me 
en l’impacte dels microplàstics (frag-
ments inferiors a 5 mm) presents en 
els oceans. Segons un estudi d’experts 
investigadors i científics de la Univer-
sitat de Plymouth i de la Universitat de 
Barcelona, en cada quilòmetre quadrat 
de sediments marins poden trobar-se 
al voltant de 4.000 milions de restes mi-
croscòpiques d’aquests composts. 

D’aquí va néixer el projecte europeu 
MERMAIDS, amb l’objectiu de miti-
gar la repercussió mediambiental dels 
microplàstics provocada pels processos 
de rentat de tèxtils a nivell domèstic. 
Les fibres que s’alliberen en el rentat de 
peces sintètiques són un dels principals 
factors que contribueixen a generar la 
“sopa de plàstic” als oceans. Els micro-
plàstics concentren uns contaminats 
orgànics persistents que poden ser in-

gerits per la fauna  marina, la qual cosa 
introdueix contaminants tòxics en la 
cadena alimentària.

Un dels socis del projecte és el centre 
tecnològic LEITAT, que ha estat tre-
ballant en tecnologies innovadores i 
additius per als processos de rentat i 
pels tractaments d’acabats tèxtils. L’ob-
jectiu principal del projecte és reduir 
a un mínim del 70% la quantitat de 
fibres microplàstiques que s’alliberen 
en les aigües residuals dels rentats. Per 
assolir  aquests objectius, s’ha incidit 
en tres eixos: tecnologies de rentat, de-
tergents i tèxtils. Així doncs, s’ha estat 
treballant en filtres de microfibres per 
a rentadores, detergents innovadors 
que permeten una millor conservació 
de la fibra i que ajuden a minimitzar 
l’alliberament de microfibres a l’aigua, 
així com en la millora dels productes 
auxiliars de la indústria tèxtil que re-
dueixen la pèrdua de fibres curtes i su-
perficials. 
També es va considerar molt impor-
tant incrementar el coneixement i la 
conscienciació de consumidors i pro-
fessionals sobre les mesures per reduir 
els microplàstics procedents dels ren-
tats proporcionant-los un manual de 
bones pràctiques. Així mateix s’han 
elaborat recomanacions normatives 
per fomentar l’aplicació generalitzada 
de tecnologies que contribueixin a as-
solir un bon estat ecològic (GES, per 
les sigles en anglès) per al 2020.
Projectes com aquest, afavoreixen can-
vis tant en els processos industrials 
com en la conscienciació dels consu-
midors. Existeixen altres iniciatives 
amb objectius similars, que en posteri-
ors articles aniré comentant. 

EL DRET A L’HABITATGE: 
UNA ASSIGNATURA PENDENT.
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Més innovació: Ja som a Silicon Valley! 
La Generalitat crea la iniciativa ‘Catalonia Exponential’ per 
promoure la innovació californiana dins l’empresariat català

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya. 

La producció global de plàstics 
s’ha disparat en els últims 50 anys. 

És un fet que són múltiples i variades les situacions vitals 
que porten a l’ocupació sense contracte d’un habitatge.

ESPAI PATROCINAT PER

Eulàlia Closa  Grup Carles Advocats
@grup_carles

Joan Roig  Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga 

Aquesta setmana ha estat 
notícia com la reforma que 
pretenia fer el Govern de 
Pedro Sánchez, per mitjà 

del Reial Decret 21/2018, quedava en 
no res en no rebre els suports necessa-
ris per a la seva convalidació al Congrés 
dels Diputats.

La reforma incidia en aspectes concrets 
de la regulació dels arrendaments, i en 
aquest sentit, en els arrendaments d’ha-
bitatges, allargava la durada mínima 
obligatòria a cinc anys, si el propietari 
era un particular, i a set, si el propietari 
era una persona jurídica; allargava la 
durada de les pròrrogues del contrac-
te, i contenia altres mesures com la no 
subjecció a l’impost de Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics,  alhora 
que també modificava mínimament la 
tramitació dels desnonaments.

Segons el govern espanyol, i així ho 
indica en el preàmbul de Reial Decret, 
aquestes mesures havien de servir per 
donar resposta a la necessitat d’habi-
tatge de lloguer i a equilibrar la posició 
jurídica del propietari i del llogater.
La no convalidació del Reial Decret 
ens retorna a la situació anterior, amb 
una durada mínima obligatòria de tres 
anys per als arrendaments d’habitatges 
i pròrrogues anuals.

Són diversos els dictàmens del Co-
mitè de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals de les Nacions Unides que 
entenen que la legislació espanyola no 
regula degudament els procediments 
relatius al dret a l’habitatge, entenent 
que el sistema actual pot no garantir el 
dret fonamental a un habitatge, i que 
no hi ha un sistema de mesures que 
garanteixin que en el moment en què 
s’ha produït un desnonament s’ha-
gi actuat tenint en compte criteris de 
proporcionalitat i raonabilitat.

La reforma que pretenia el govern es-
panyol abordava d’esquitllada el pro-

cediment judicial de desnonament, es-
tablint la possibilitat d’una comunicació 
a Serveis Socials per valorar l’existència 
d’una situació de vulnerabilitat que havia 
de donar lloc a la paralització del proce-
diment judicial de desnonament durant 
un període d’un mes, per tal que, a través 
de Serveis Socials, s’“adoptessin les me-
sures que aquests consideressin oportu-
nes”. Pretendre que amb aquesta mesura 
es doni resposta, encara que fos mínima-
ment, davant una situació de vulnerabi-
litat, no deixava de ser una hipocresia, ja 
que si no es dota d’habitatge social sufi-
cient, és àmpliament conegut, que en un 
mes i sense habitatges socials per oferir, 
ben poca cosa poden fer des de Serveis 
Socials.

També en matèria d’habitatge, el passat 
12 de juny es publicava la Llei 5/2018 
que agilitza i escurça els terminis del 
procediment de desnonament en els 
casos en què no hi ha contracte d’ar-
rendament que justifiqui la possessió 
de l’habitatge.

És un fet que son múltiples i variades 
les situacions vitals que porten a l’ocu-
pació sense contracte d’un habitatge. 
La llei indicada, en el seu apartat Qua-
tre, preveu que es comunicarà a Ser-
veis Socials el desnonament perquè en 
un termini de set dies adoptin les me-
sures de protecció que corresponguin. 
Per més esforços que puguin fer des de 
Serveis Socials, sembla difícil o impos-
sible que en set dies puguin oferir una 
solució a aquestes situacions, si no se’ls 
dota dels mitjans necessaris per fer-ho.

Tinc la sensació que reformes parcials, 
com ho era el Reial Decret que finalment 
no tira endavant, només són pedaços a 
una situació, com és la de l’habitatge, que 
requereix d’un replantejament total. 
      

economia i empresa
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Pia Prat Jorba @PiaPrat

Natàlia Mas Guix  @nataliamasguix

Alba Vergés Bosch  @albaverges

Albert Mateu @almateu

Carles Costa Castells @Carles1707

Francesc Esteve i Tomàs @funkyover

Dario Castañé @im_dario

Junts per Capellades @JuntsCapellades

EscolaAteneuIgualadí @EscolaAteneuIG

ObservatoridePujalt @Observatori

Després de les declaracions que ha fet la Carmen 
Maura de Catalunya... hi anirà la seva família i els 
seus “amigotes” a veure la seva pel·lícula perquè 
jo... ni farta de vi! #quetevaiamuybien Carmen!

El dia en que tots parlem honestament sobre la 
correlació de forces que tenim (democràtica, 
tècnica, internacional), la que necessitem, i com 
treballar, amb unitat estratègica (no uniformit-
zadora) per aconseguir-la, començarem a tenir 
estratègia guanyadora.

MEN-TI-DER !
Prou de mentir i de menystenir la feina i la paraula 
dels professionals sanitaris. Més de mil persones 
van ser ateses  per les brutals càrregues policials 
per part de l’Estat ESP de l’1-O. La veritat s’impo-
sarà malgrat les vostres invencions @JosepBorrellF

El director de l’Institut Pere @VivesVich ens re-
corda que just avui es compleixen els 50 anys de 
la seva inauguració oficial. Un acte que el règim 
va fer coincidir amb els 30 anys de l’entrada de les 
tropes franquistes a Igualada.

És trist que s’hagi hagut de passar per la repressió 
i tenir presos i exiliats, perquè molts que avui han 
vist #AltsasuTV3 pensin més en la veracitat d’un 
muntatge policial que en el clàssic argument de fa 
uns anys de mirar cap a una altra banda i dir: algu-
na cosa hauran fet

Segurament dóna més pena que caigui el #What-
sapp que algú del costat caigui al terra

.@JuntsCapellades es reuneix amb membres de 
la junta de @cfcapellades per analitzar les neces-
sitats del club i de l’esport capelladí en general. 
Entitat centenària al 2020 i que reuneix a uns 150 
esportistes. Feu una gran tasca! #ferpoble

La curiositat i l’experimentació han de ser ele-
ments presents a l’Escola.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#61 Jordi Balsells i Valls

Comença a nevar a Pujalt (Alta Anoia - 750m), 
temperatura +0,5ºC.

FOTO: Cesc Sales

A Igualada no es nota que s’acosten eleccions. 
Només s’han intensificat notablement les inter-
vencions i petites obres per arreglar voreres amb 
desperfectes que alguns daten de fa més d’una dè-
cada. Notis la ironia.

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 L’Igualada Show 
Festival tanca els actes 
de celebració del 15è 
aniversari de l’MPS Anoia

La portera igualadina 
Noelia García dona la 
victòria a Catalunya a la 
tanda de penals

[Vídeo] Entrevista 
Ricard Tomàs, taxista 
d’Igualada amb llicència 
VTC, sobre la vaga de 
taxis

Instants de La Veu            @veuanoia

Igualada tindrà una nova residència de 
gent gran a l’antiga Mútua Igualadina

#Igualada #Anoia #gentgran

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Em dic Jordi Balsells i Valls. Vaig néixer a Igualada el 1972. Economista per la Univer-
sitat Pompeu Fabra, treballo al sector del retail i la moda, però la meva gran passió és 
el bàsquet, l’esport que practicava quan era petit, que feia esforçar-me i del que vaig 
aprendre moltes coses. Intento seguir aprenent cada dia.

que Catalunya ha esde-
vingut un país lliure i so-
cialment just. Un espai de 
llibertat, reconegut interna-
cionalment on els refugiats 
troben acollida.
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Malgrat el mal temps, els Tres Tombs van tornar a ser un èxit 
de participació, amb 52 carruatges i 174 animals, i de públic
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
es van dur a terme dos 
dels actes centrals de les 

festes de l’Antic Gremi de Tra-
giners. 
Dissabte 19 es va fer la tradi-
cional cercavila amb l’objec-
tiu d’anunciar els Tres Tombs, 
amb el fanal il·luminant al cap-
davant, seguit de la carrossa 
del Sant,  banderers, pubilla i 
dames i la resta de carruatges 
i cavalleries. Al domicili dels 
banderers s’obsequià a tots els 
presents amb la tradicional 
coca i barreja.
Diumenge 20 de gener es va 
celebrar el 197è aniversari dels 
típics Tres Tombs, on la parti-
cipació total va ser de 52 carros 
i carruatges i de 174 animals, 
tot un èxit per la incertesa del 
dia plujós. 
Amb un seguit de frisons es-
pectaculars al capdavant i mal-
grat el temps, els Tres Tombs 
es van poder fer sencers i amb 
normalitat, i de nou van ser 
admirats per diversos especta-
dors, locals i forans, al llarg de 
tot el recorregut. 
Com a novetats destacables, 
enguany es va poder veure el 
carro de bótes, el qual des del 
2013 no apareixia; el carro de 
difunts, recuperat també fa 
uns anys i enguany completat 
i vestit amb robes adequades; i 
una plataforma amb maquetes  

de diferents carros i carruatges 
alguns dels quals simultània-
ment es van poder veure passar 
en la seva mida real.
A la tarda, i a l’Hotel Amèrica, 
tingué lloc el dinar de germa-
nor, en què es va comptar amb 
la presència de l’Honorable 
Conseller Miquel Buch, amb 
l’alcalde Marc Castells, i Pere 
Camps, regidor de Promoció 
Cultural i Relacions Institucio-
nals de l’Ajuntament.
Els darrers actes de les festes 
patronals tindran lloc per una 
banda dilluns 21 amb la missa 
en honor als socis traspassats, 
a les 8 del vespre a l’església de 
la Soledat. 
I de l’altra, amb el ball de socis 
de dissabte 26 de gener a 2/4 
de 7 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, amenitzat per 
l’orquestra Orgue de Gats. A la 
mitja part banderers, pubilla i 
dames seran breument entre-
vistats i es realitzarà el sorteig 
de tortells gentilesa de les pas-
tisseries Pla, Closa, Fidel Serra 
i Bon Tast.
L’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada també ja ha partici-
pat en els Tres Tombs de Santa 
Coloma de Queralt i Martorell 
i ho farà en d’altres poblacions. 
D’altra banda, el número gua-
nyador del sorteig d’un porc no 
es va vendre. Se’n farà un nou 
sorteig durant el ball de socis 
de dissabte.
Fotos: Joan Solé (AI)

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
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 luismir@icab.es 
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Des de  fa temps, ja es 
disposa de zones WiFi 
a la Plaça de l’Ajunta-
ment, la Plaça de Cal 

Font, la Plaça 
de la Creu, el Parc de 

Vallbona i el Parc 
de Valldaura

El Parc Central i el recinte de l’antic Escorxador 
tindran WiFi públic i gratuït
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E l Parc Central i el recin-
te de l’antic Escorxador  
tindran també WiFi 

gratuït i públic en el decurs 
d’aquest any. Aquest dimecres, 
23 de gener, n’ha avançat els 
detalls el tinent d’alcalde de 
Qualitat Urbana, Jordi Pont. 
El passat mes de desembre, la 
Unió Europea va fer públics 
els resultats de la convocatòria 
de subvencions WiFi4EU, un 
programa dotat en total amb 
42 milions d’euros. Hi van op-
tar 13.000 municipis d’arreu 
del continent i, d’aquests, se’n 
van seleccionar 2.800 que han 
rebut una subvenció de 15.000 
euros per a implantar nous 
hotspot de WiFi en espais pú-
blics, sempre oberts a la ciuta-
dania. 
A Catalunya, a banda d’Igua-
lada, també han estat selec-
cionats altres municipis com 
ara Vic, Granollers, Sant Cu-
gat del Vallès, Berga, Solsona, 
La Pobla de Segur, Palamós o 
Martorell, entre altres. Segons 

ha explicat avui Pont, aquesta 
subvenció europea es destina-
rà en bona part a la instal·lació 
de punts oberts de connexió a 
Internet en dos espais que al 
llarg de l’any concentren molt 
públic per la celebració de di-
versos esdeveniments. 
D’una banda l’Escorxador, l’es-
pai de la ciutat que els darrers 
anys s’ha consolidat com l’es-
cenari principal de desenvolu-
pament de fires, especialment 
de la mà de Fira d’Igualada. I, 
de l’altra, el Parc Central, un 
espai a l’aire lliure de recent 
creació, que rep anualment 
nombrosos actes esportius i 

culturals i que és, alhora, una 
zona oberta a la pràctica de 
l’esport i el lleure que gaudeix 
d’una gran acceptació entre la 
ciutadania. 
Tots dos espais permetran 
connectar els dispositius mò-
bils a una velocitat de 30 
Mbps. Aquests nous espais 
amb connexió gratuïta sense 
fils se sumaran als ja exis-
tents dins la xarxa municipal 
WIFIGD que, des de fa uns 

anys, disposa de hotspots a la 
Plaça de l’Ajuntament, la Pla-
ça de Cal Font, la Plaça de la 
Creu, el Parc de Vallbona i el 
Parc de Valldaura. 
L’any 2018, la xarxa WIFIGD 
va registrar un total 22.405 
connexions, una xifra que, 
segons Jordi Pont, ha de 
créixer notablement a par-
tir d’aquest 2019, tant per la 
creació d’aquests dos nous 
punts de connexió com per 

la significativa millora del 
servei que es durà a terme als 
ja existents. I és que tots ells 
s’adaptaran també, passant 
dels 256 kbps que ofereixen 
actualment, als 30 Mbps. 
A més, l’Ajuntament tam-
bé preveu identificar tots 
aquests espais amb rètols 
que informin els usuaris que 
aquell és un punt de WiFi 
públic amb una xarxa oberta 
i gratuïta.
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Acord de La Veu amb 
l’escola Gaspar Camps

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’economia circular és un 
concepte que s’ha de-
senvolupat plenament 

en els últims anys, donat que 
la situació insostenible al medi 
ambient provocada per l’ex-
hauriment de recursos fòssils 
i l’abocament de residus i dei-
xalles, entre altres aspectes que  
contaminen el planeta.
El teixit empresarial de la co-
marca és conscient que cal un 
canvi de model i per això, a 
través de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, des de l’any 2017, es 
treballa amb el projecte Anoia 
Circular, constituït per empre-
ses de diversos sectors, experts 
ambientals, juntament amb 
el campus UdL-Igualada per 
apostar per la circularitat de 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Veu de l’Anoia ha sig-
nat un nou acord amb 
l’Escola d’Art Gaspar 

Camps. El conveni consisteix 
en què l’alumnat de primer 
curs ha introduït com a pro-
jecte confeccionar les samar-
retes i les bosses per al progra-
ma Els joves tenim veu, i que 
utilitzarà el presentador Anto-
ni de Febrer.
Els alumnes de l’escola, que 
s’ha implicat molt en aquesta 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia, seguint amb el 
full de ruta i les accions 

de futur a assolir marcades 
l’any passat en la segona edi-
ció del Fòrum Empresarial de 
l’Anoia, i conscients, que cada 
cop més, les empreses i orga-
nitzacions necessiten treballar 
la gestió del talent a les seves 
empreses, organitza un taller 
de la mà de l’expert en moti-
vació d’equips i transforma-
ció cultural i lideratge, Jau-
me Gurt.
I és que els experts en talent 
asseguren que el 60% de la 
productivitat d’una empresa 
està vinculat al talent, i que per 
tant, s’ha d’assolir un equilibri 

El coach Jaume Gurt parlarà de les 
necessitats de talent a les empreses

entre el desenvolupament 
del talent intern amb el que 
procedeix del reclutament i 
selecció externa. Per això, és 
molt important saber quin 
tipus de talent tens a la teva 
empresa i quines necessites 
captar, per potenciar la com-
plementarietat de perfils i 

evitar el solapament.
En aquesta sessió, els assis-
tents rebran les eines a través 
de l’expertesa i coneixement 
de Jaume Gurt, per avalu-
ar quin talent disposen. A 
més, a través d’aquesta ses-
sió formativa es facilitarà als 
assistents, unes pautes per 
la implementació de noves 
polítiques de captació i de 
gestió de talent a l’empresa 
en qüestió. 
Aquest taller es realitzarà 
el proper divendres 1 de fe-
brer, de 09:30h a 13:30h a la 
seu de l’entitat (Carretera de 
Manresa, 131 baixos Iguala-
da). Per a inscripcions: for-
macio@uea.cat – www.uea.
cat o al 93 805 22 92.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a sectorial dels asses-
sors de la Unió Em-
presarial de l’Anoia or-

ganitza per al proper dimarts 
29 de gener una xerrada infor-
mativa sobre les estafes d’In-
ternet a les empreses.
La irrupció d’Internet ha fet 
que les estafes hagin trobat al 
món digital un camp on es-
tendre’s amb relativa facilitat i 

Xerrada informativa sobre 
les estafes d’Internet a les empreses

això inclou a les empreses, la 
majoria de les estafes que es 
produeixen a Catalunya es do-
nen en entorns digitals.
L’objectiu d’aquesta xerrada 
és la d’informar, a través dels 
professionals dels cossos de 
seguretat, de com actuar i pre-
venir els enganys online, així 
com a la vegada alertar de com 
fàcil és l’accés a aquest engany.
Aquesta sessió informativa la 
concediran els Mossos d’Es-

quadra a través d’una petició 
de la sectorial UEA assessors 
arrel del coneixement de casos 
d’empreses afectades a la co-
marca per estafes d’Internet.
La xerrada, que es realitzarà 
el proper dimarts dia 29 de 
gener a la seu de l’entitat, es 
realitzarà a les 09:15h i es pre-
ga confirmació d’assistència 
a través del correu electrònic 
montse@uea.cat o bé al telè-
fon 938052292.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l metall, en el marc de 
la indústria anoienca, 
és un dels principals 

motors econòmics de l’Ano-
ia, format per 300 empreses. 
Gràcies a l’aposta conjunta de 
la Diputació de Barcelona, la 
Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena i la UEA s’organitza 
un seminari en format pràctic 
que permetrà a l’empresa ad-

Seminari sobre la transformació 4.0 
en el sector del metall

quirir coneixements, posar en 
context i analitzar les tendèn-
cies de la transformació digital. 
L’objectiu d’aquesta sessió és el 
d’oferir una visió específica que 
servirà perquè les empreses 
puguin començar a plantejar i 
aprofundir en estratègies i ide-
es orientades cap al seu creixe-
ment, traient el màxim profit 
de les tecnologies digitals.
El primer seminari, que es re-
alitzarà el proper dia 30 de ge-

ner a la UEA, comptarà amb la 
ponència de Joan L. Mas Al-
baigès, director de Divisió de 
Tecnologies Digitals d’Eurecat. 
Cadascuna de les sessions està 
valorada en 60€, però és gratu-
ïta per a les empreses implica-
des amb el projecte del Rein-
MET. Les places són limitades 
que s’assignaran per rigorós 
ordre d’inscripció, a través del 
correu anna@uea.cat – www.
uea.cat o al 93 805 22 92.

iniciativa, utilitzaran la tècni-
ca de l’estampació i el brodat 
en les samarretes.
El programa s’emetrà a pri-
mers de mes a veuanoia.cat tal 
i com es va fer amb el progra-
ma Cuinem i Tastem i també  
es publicaran els detalls més 
destacats a l’edició paper, amb 
el codi QR.  
Van signar el conveni la di-
rectora de Publicacions Anoia 
SL, Pia Prat, i de l’Escola Gas-
par Camps, Raquel Camacho.

Dijous, taller sobre 
l’economia circular

la comarca. Els objectius prin-
cipals d’aquest projecte són els 
de millorar la competitivitat de 
les empreses, però a la vegada, 
avançar en la recerca de pro-
cessos productius respectuosos 
amb el medi ambient. A més, 
un dels principals valors del 
projecte Anoia Circular és el 
tàndem empresa-coneixement, 
mitjançant píndoles i sessions 
informatives i formatives per 
introduir i fer pedagogia a les 
empreses sobre aquest model 
econòmic.
El taller “Aprèn com aplicar 
l’economia circular a la teva 
empresa”, impartit per Veròni-
ca Kuchinow, es farà el dijous 
dia 31 de gener a les 14:45h a la 
UEA. Es prega confirmació al 
correu economiacircular@uea.
cat o al 93 805 22 92.

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·



El concurs tindrà 5 
premis de 300€ per a 

material de laboratori, 
i compta amb el suport 

de moltes empreses

La UEA organitza el concurs “Química a l’Escola” 
per apropar el sector als joves
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S abíeu que la química és 
present en tots els àm-
bits de la nostra vida? 

En la cuina i l’alimentació, en 
la roba, els jocs i joguines, els 
sabó, els medicaments.... Sabí-
eu que a l’Anoia hi ha més de 
30 empreses que treballen en 
aquest sector? Són empreses 
que fan productes molt es-
pecials per l’agricultura, l’au-
tomoció, la farmàcia, tracta-
ments de l’aigua... Totes elles 
són a la comarca i volen com-
partir amb les escoles, l’interès 
i les possibilitats d’un sector 
tan transversal. Per fer-ho han 
impulsat el projecte “Química 
a l’Escola”.
En la roda de premsa d’aques-
ta setmana, Marta Pijoan, de 
l’empresa química Proquip, 
ha explicat que “es tracta d’un 
concurs adreçat als estudiants 
de primària i secundària de les 
escoles de la comarca, i es basa 
en la realització d’un experi-
ment o investigació relaciona-

da amb la química a l’aula”. Els 
participants hauran d’utilitzar 
materials habituals o casolans, 
i enregistrar l’experiment en 
un vídeo. Tots els vídeos seran 
revisats pels membres de la 
UEAQuímica que patrocinen 
el concurs i escolliran un gua-
nyador per cada categoria. Les 
empreses són: ABC Leather, 
Comercial Godó, Simar, Tex-
cur, Atlas, Apliclor, Macasa 
Labin, Quimser, Proquip i Le-
ather Química.
Hi ha cinc categories, tres per 
primària i dues per secun-
dària, cadascuna de les quals 
comptarà amb un premi de 
300€ per comprar material de 
laboratori per l’escola.
Des de la sectorial UEA Quí-
mica s’ha fet arribar a les es-

coles un petit document amb 
alguns experiments de mos-
tra, però els alumnes, sobretot 
sota la tutela dels professors, 
podran elaborar altres ex-
periments o investigacions 
que considerin interessants. 
Algunes escoles ja han mos-
trat el seu interès en partici-
par al concurs, com és el cas 

de l’escola Mowgli, les Escolà-
pies, l’escola Castell d’Òdena, 
i Institut de Vallbona d’Anoia.
Xavier Bustos, portaveu de 
la sectorial, anima als cen-
tres escolars a participar en 
aquest projecte perquè “és 
una activitat diferent, didàc-
tica i distesa per apropar la 
química als més menuts i fer 

atractiu al sector”. Des de la 
Unió Empresarial i des del 
mateix sector hi ha el con-
venciment que accions com 
aquesta permeten donar un 
punt de visibilitat a un sector 
industrial que, malaurada-
ment com tants d’altres, pas-
sen desapercebuts en el dia a 
dia de la ciutadania.
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El 79% dels enquestats 
seguirien amb la seva 

companyia d’aigua ac-
tual si tinguessin capa-

citat d’elecció

Curs gratuït al Casal Cívic Montserrat 
de Mix Music Dance

Els usuaris d’Aigua de Rigat posen 
un “notable” a la gestió del servei

Aquest trimestre al Casal Cí-
vic Montserrat realitzarem 
una activitat gratuïta de ball 
per a joves entre 12 i 18 anys.
Podràs aprendre a ballar di-
ferents estils musicals, gau-
dir de la música i passar-ho 
genial amb les teves amistats. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fundació Sanitària 
Sant Josep amb l’objec-
tiu primordial de mi-

llorar l’atenció als seus usuaris, 
ha apostat de forma pionera 
en l’art com a eina terapèutica. 
La idea comença al tenir la 
necessitat de donar amplitud, 
obertura, expansió i llum a un 
espai tancat on, diàriament, es 
realitza una tasca rehabilitado-
ra a totes les persones que, per 
diferents motius, han perdut 
part de la seva independència 
funcional i/o autonomia. 
Per aquest motiu s’han pintat 
un parell de murals realitzats 
per Núria Riba qui, durant 15 
dies, ha desplegat totes les se-
ves eines artístiques per con-
vertir la sala de Rehabilitació 
del Servei de Fisioteràpia de la 
Fundació Sanitària Sant Josep 
en un espai inspirador, moti-
vador i empoderador per als 
seus usuaris.
S’han decorat dos espais bà-
sics per la millora funcional 
dels pacients que reben trac-
tament de Fisioteràpia: una la 
reeducació de la deambulació 
i l’altre la mobilitat a les es-
cales. Així ara el pacient que 
requereix de l’aprenentatge de 
la marxa estarà embolcallat en 
una espai de benestar físic i 
psíquic en l’entorn d’una platja 
així com de l’entorn de les fan-
tàstiques muntanyes del Gran 
Canyó del Colorado quan ha-
gin de reentrenar la mobilitat 
a les escales.

REDACCIÓ / LA VEU 

A igua de Rigat, em-
presa gestora del cicle 
integral de l’aigua, ha 

estat valorada positivament 
pels usuaris d’Igualada. Així 
ho evidencien les enquestes de 
satisfacció del 2018, que han 
comptat amb una mostra de 
100 persones del municipi i 
que té un nivell de confiança 
dels resultats del 95,5%.
El 60% dels enquestats han ex-
pressat valoracions satisfactò-
ries (de 8 a 10) del servei que 
els ofereix la seva companyia 
d’aigües. De fet, la puntuació 
mitjana del servei és de 7,94 
punts (sobre 10). Entre els 
aspectes que valoren més po-
sitivament es troba, amb una 
puntuació excepcionalment 
alta, l’atenció rebuda per part 
de la companyia, valorat amb 
9,00 punts, seguit de la conti-
nuïtat en el subministrament i 
de la pressió amb la qual arri-
ba a la seva llar.
Així mateix cal destacar que 
un 87% dels enquestats reco-
manaria la seva empresa sub-
ministradora d’aigua i que un 
79% seguiria amb la seva com-
panyia d’aigua si tingués capa-
citat d’elecció, davant d’un 2% 

que es manifesta contrari.
Una dada que crida l’atenció 
de l’enquesta és la compara-
ció del servei de l’aigua amb 
altres serveis (gas, electricitat, 
neteja de carrers, escombra-
ries, manteniment de parcs 
i jardins i neteja de carrers). 
La companyia d’aigües és la 
més ben valorada i se situa 
en primera posició, amb 8,30 
punts, seguida de la compa-

nyia de gas.
Els hàbits de consum d’aigua 
són un altre assumpte a desta-
car dins la gestió del servei del 
municipi. A Igualada, el 19% 
de les llars beuen aigua direc-
tament de l’aixeta.
El procés de realització de les 
enquestes es va fer telefòni-
cament, entre agost i octubre 
del 2018. La prioritat d’Aigua 
de Rigat és conèixer el grau 
de satisfacció de les persones, 
analitzar punts forts i àrees 
de millora del servei, captar 
els requeriments que puguin 
sorgir i generar un sistema 
comunicatiu transversal que 
optimitzi la gestió del servei 
de l’aigua.
D’altra banda, Aigua de Rigat 
continua treballant en fer més 
efectiva la comunicació amb 
la ciutadania sobre les inicia-
tives i ajuts que disposen per 
fer front a la factura de l’aigua 
en casos de vulnerabilitat eco-
nòmica. 
El 2018 la companyia va des-
tinar 15.000 euros a fons so-
cials a les sis poblacions de 
l’Anoia on gestiona el servei 
municipal d’aigua. El Fons 
Social és un ajut que aporta 
la companyia per cobrir les 
factures d’aigua impagades 
de persones vulnerables, amb 
l’objectiu de contribuir a su-
perar la situació de risc en la 
que es troben. L’aplicació del 
Fons queda supeditada a la 
vigència d’un conveni esta-
blert entre l’ajuntament i Ai-
gua de Rigat.

La Fundació Sant Josep, 
pionera en invertir en 
l’art com a teràpia

Al llarg de tota la execusió de 
les obres ha estat sorprenent 
com els pacients rebien d’una 
forma positiva aquesta ener-
gia pictòrica, reafirmant com 
l’espai cada cop guanyava més 
profunditat, a part d’aquest 
toc de color i llum que acon-
seguia canviar l’actitud de tot-
hom que passava per allà.
Segons l’artista “hem buscat 
imatges que tinguessin molta 
profunditat i que fossin molt 
planes; al ser un mural en 
un espai tancat no es poden 
pintar paisatges que puguin 
donar sensació de vertigen 
o excessiva informació; calia 
trobar temes de colors visto-
sos i càlids per donar vida al 
lloc però de composició equi-
librada per generar un espai 
de calma i relaxant.” Els mu-
rals no s’han pintat a qualse-
vol paret, s’han buscat dos zo-
nes que requerien més aquesta 
necessitat i que l’efecte d’ober-
tura d’espai encara quedés més 
intensificat. El de la platja s’ha 
pintat al costat d’un mirall de 
dimensions elevades que ha 
generat encara més profundi-
tat a la sala. El del Gran Canyó 
s’ha aprofitat una cantonada 
on hi ha les escales de reentre-
nament fent que, quan el paci-
ent puja doni la sensació que 
arriba al cim de la muntanya 
per veure les vistes de tota la 
vall del Colorado.
El resultat final ha estat millor 
de l’esperat. No només s’ha 
aconseguit aquest objectiu 
funcional d’obertura d’espai, 
si no també aquest benestar 
psíquic que tant pacients com 
treballadors han agraït tant. 
Després de l’efecte que s’ha 
generat, tant Núria Riba com 
la Fundació Sanitària Sant Jo-
sep volen promocionar aquest 
tipus d’eina terapèutica en 
espais com aquest, estan con-
vençuts que això només és el 
començament.

Anima’t, no t’ho pots perdre!
Del 8 de febrer al 5 d’abril
Divendres, de 18h a 19h
A càrrec de Judit Baubí
Per més informació i ins-
cripcions, podeu trucar al 
Tel. 93 804 36 61. 

(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat

618 64 19 10 (Toni)
661 27 54 11 (Paco)

pinturascledera@gmail.com



Els associats de Leather 
Cluster Barcelona tenen 
una facturació de més 
de 300 milions d’euros, 
donen feina a uns 1.200 
treballadors i exporten 
el 80% de la producció

La Generalitat acredita el Leather 
Cluster Barcelona, amb seu a Igualada
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E l programa Catalunya 
Clústers, promogut per 
la Generalitat a través 

d’ACCIÓ –l’agència per a la 
competitivitat de l’empresa- 
ha aprovat la incorporació de 
Leather Cluster Barcelona.
L’any 2014 el Govern, a través 
d’ACCIÓ, va posar en marxa 
Catalunya Clústers. El pro-
grama vol implementar una 
política de clústers que ten-
deixi a l’excel·lència en línia 
amb les recomanacions de la 
Comissió Europea i l’orien-
tació dels principals països 
referents en aquest àmbit. 
El seu objectiu és promoure 
l’agrupació d’empreses i en-
titats d’un mateix sector per 
impulsar la seva competiti-
vitat, compartir recursos, ge-
nerar sinergies i projectar-se 
internacionalment.
Paral·lelament a l’acreditació i 
com un dels requisits per en-
trar a Catalunya Clústers, l’Eu-
ropean Secretariat for Cluster 
Analysis (ESCA), entitat re-
ferent a Europa per a l’anàlisi 
de la gestió dels clústers em-
presarials, formada per ex-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l conseller d’Educació 
de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Bar-

galló, va visitar Igualada el di-
vendres, 18 de gener. 
Al migdia va ser a l’Insti-
tut Joan Mercader i l’Escola 
Pare Ramon Castelltort, on 
va compartir dinar amb els 
directors dels centres públics 

perts de 30 països, ha concedit 
a Leather Cluster Barcelona el 
Cluster Excellence Initiative 
Bronze Label Certificate.
Leather Cluster Barcelona re-
presenta els interessos del sec-
tor de l’adobat de la pell català 
i té com a objectiu principal 
sumar, coordinar i dinamitzar 
els esforços de totes les empre-
ses i agents de la cadena de va-
lor de la indústria de la pell a 
Catalunya, per augmentar-ne 
la competitivitat, millorar-ne 
l’eficiència i impulsar el crei-
xement del negoci conjunt.
Leather Cluster Barcelona ac-
tualment és el conjunt format 
per més de 40 empreses i en-
titats de la cadena de valor de 
la indústria de la pell de Cata-
lunya, entre les quals compta 
amb A3 Leather Innovation 
Center UdL i la Universitat de 

la Pell com a centres que apor-
ten investigació, innovació i 
formació al sector, la planta de 
tractament d’aigües dels ado-
bers, planta pionera a Europa 
per tecnologia i coneixement, 
el museu de la pell i el de cal 
Granotes que il·lustren la his-
tòria de l’activitat adobera a 
Catalunya des del segle XI i 
l’Adoberia Bella, seu del clús-
ter i Centre Europeu d’Inter-
pretació de la Pell de Qualitat.
El clúster de la pell català 
té la seva capital a Igualada, 
ecosistema de cooperació 
empresarial, educativa, ci-
entífica i mediambiental, al 
voltant de la indústria de la 
pell únic al món.
Els associats de Leather Clus-
ter Barcelona tenen una factu-
ració agregada de més de 300 
milions d’euros, donen feina a 
uns 1.200 treballadors i expor-
ten el 80% de la producció.
Sota la direcció de Jordi Vidal, 
el clúster té la intenció d’incor-
porar nous associats i és obert 
a totes les empreses i agents de 
la cadena de valor del sector 
de la pell: des del món de la 
ramaderia fins al de la manu-
factura, disseny i moda.

El conseller d’Educació 
Josep Bargalló va 
visitar Igualada

de la ciutat i es va reunir tam-
bé amb l’AMPA de l’escola. A 
la tarda, i per a cloure la seva 
agenda institucional a Igua-
lada, el conseller va ser rebut 
al Saló de Sessions de l’Ajun-
tament per l’alcalde, Marc 
Castells, i altres regidors del 
consistori, que van assistir a la 
seva signatura al Llibre d’Ho-
nor de la ciutat. 
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L ’Associació de Diabe-
tis Catalunya inicia les 
xerrades a la delegació 

de l’Anoia després de l’atura-
da per les festes de Nadal. La 
propera xerrada anirà centra-
da en les ajudes tecnològiques 
que tenim al mercat per aju-
dar-nos en el tractament de la 
diabetis, sota el lema “Noves 
tecnologies”. Serà impartida 
pel Carles Regordosa el prò-
xim dijous 28 de gener a les 19 

Xerrada sobre diabetes i 
noves tecnologies

hores al Centre Cívic Centre 
del C/Trinitat, 12. 
En aquesta aprendrem quines 
ajudes tecnològiques en el 
control de la diabetis que te-
nim al mercat i que poden fer 
aquestes per ajudar-nos en el 
nostre control de glucosa. 
L’associació us convida a anar-
hi i aprendre més de les ajudes 
tecnològiques en diabetis que 
tenim al mercat. Us agrairíem 
que ens confirméssiu la vostra 
assistència a través del correu 
de l’Adc. adcanoia@adc.cat.
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La primera fase del 
projecte dona una base 
sòlida de coneixements 
del sector a les perso-
nes participants sobre 
materials, mecànica, 
metrologia i interpre-
tació de plànols

Una quinzena d’alumnes de Reinmet 
aprenen del sector del metall

REDACCIÓ / LA VEU 

D es d’aquesta setma-
na i fins a principis 
del mes de febrer, les 

quinze persones participants 
al curs de Soldadura del pro-
jecte ReinMET realitzen el 
mòdul de formació genèrica, 
una formació que els capacita-
rà en els elements i continguts 
essencials d’un dels sectors 
industrials més potents a la 
comarca.
Amb aquesta formació po-
dran adquirir uns coneixe-
ments prou sòlids sobre el 
llenguatge i els elements bà-
sics del sector del metall que 
els permetran especialitzar-se 
més específicament en l’àmbit 
de la soldadura, coneixent els 
tipus de materials existents i 
els seus usos, aprofundint en 
la metrologia i en la interpre-
tació de plànols i formant-se 
en la preparació de peces per 
a la soldadura i els seus princi-
pals procediments.
La segona fase d’aquesta for-
mació inclourà un mòdul de 
soldadura en què es realitza-
ran les operacions bàsiques 
que porta a terme el personal 
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M ans Unides d’Igua-
lada un any més 
organitza de nou  

el Sopar  de la Fam.  El pro-
per dia 2 de febrer, a  2/4 de 9 
del vespre, i al col·legi de Les 
Mares Escolàpies  (c/ del Vi-
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E l CAP Igualada Urbà, 
de l’ICS Catalunya 
Central, ha iniciat 

fa unes setmanes una nova 
temporada de marxa nòrdi-
ca, que ja compta amb una 
quarantena de participants. 
Aquest és el cinquè any con-
secutiu que el centre d’atenció 
primària programa aquesta 
activitat que ha tingut des de 
l’inici un gran èxit de partici-
pació.
Les sortides, guiades per pro-
fessionals del CAP, es fan cada 
divendres al matí, de 9 a 11, 
fins al mes de maig. La marxa 
nòrdica és una disciplina que 
augmenta el nombre de grups 
musculars que estan actius 
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L ’Ajuntament d’Igua-
lada i el Servei Català 
de Trànsit (SCT) han 

formalitzat aquest diumenge, 
20 de gener, un nou conveni 
marc per a la col·laboració en 
matèria de seguretat viària, 
d’acord amb la línia de coope-
ració amb els municipis que 
estableix el Pla de Seguretat 
Viària 2017-2019 de l’SCT. 
En aquest acord, destaca com 
a principal novetat un annex 
relatiu al suport per a la de-
tecció de drogues al volant, 
segons el qual el Servei Ca-
talà de Trànsit facilitarà a la 
Policia Local d’Igualada kits 
de detecció de substàncies 
estupefaents. El conveni l’han 
rubricat l’alcalde, Marc Cas-

tells, i el conseller d’Interior, 
Miquel Buch, amb la pre-
sència també del director del 
Servei Català de Trànsit, Juli 
Gendrau, del cap de la Policia 
Local, Jordi Dalmases, i del 
director dels serveis territo-
rials d’Interior a la Catalunya 
Central, Eduard Freixedes. 
El conseller ha assistit també, 
en el marc de la seva visita a 
Igualada, a la celebració dels 
Tres Tombs. Ha presenciat, 
a la Rambla Sant Isidre, el 
tercer tomb dels carros i ge-
nets participants en la 197a 
edició de la festa, ha signat 
el Llibre d’Honor de la ciutat 
a l’Ajuntament i ha pres part 
en el tradicional dinar de ger-
manor de l’Antic Gremi de 
Traginers, que se celebrava a 
l’Hotel Amèrica.

Acord de l’Ajuntament 
amb el Servei Català de 
Trànsit

Nova temporada de 
marxa nòrdica al CAP 
Igualada Urbà

tècnic del sector que es dedica 
a aquesta branca de la meca-
nització o del manteniment.
Una de les fases més estratè-
giques d’aquest projecte serà 
el període de pràctiques que 
l’alumnat del programa realit-
zarà en diferents empreses lo-
cals, unes 100 hores d’implica-
ció directa que els permetran 
complementar la formació 
adquirida amb coneixement i 
contacte directe amb el sector, 
per acabar integrant-se com a 
treballadors en el sector metal-
lúrgic.
Contacte directe amb l’em-
presa: Post-Venta Carreras
Per descobrir la realitat em-
presarial i les aptituds i acti-
tuds que tenen un pes impor-
tant en el sector industrial, 

així com per conèixer de pri-
mera mà una de les empre-
ses referents a la comarca, els 
alumnes van comptar, a finals 
de desembre, amb la interven-
ció d’Àlex Carreras, gerent de 
Post-Venta Carreras, que els 
va traslladar el seu punt de 
vista a l’hora d’afrontar una 
recerca de treballadors o can-
didats, així com els valors i les 
competències essencials que 
cal tenir en compte.
ReinMET, una aposta per la 
capacitació en el sector metal-
lúrgic
El programa ReinMET per-
met capacitar futures persones 
treballadores que es puguin 
dedicar al sector del metall, un 
dels principals sectors indus-
trials de la comarca de l’Anoia, 
amb un volum molt impor-
tant d’empreses, treballadors i 
facturació. Aquest programa 
tindrà una segona convoca-
tòria enfocada, ja no a la sol-
dadura, sinó a la iniciació al 
Manteniment Industrial, la 
Mecanització i la Pneumàtica 
i Hidràulica. Aquest programa 
el promouen la Mancomuni-
tat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena.

mentre es camina, el treball 
de coordinació i equilibri, i 
que millora la freqüència car-
díaca i el consum de calories 
sense augmentar la fatiga. És 
una activitat física especial-
ment indicada per a persones 
que vulguin augmentar el seu 
benestar físic, mental i social.
Els itineraris es fan per l’en-
torn d’Igualada i es visiten 
indrets urbans com el Rec, 
el Passeig, el Parc Central, i 
d’altres de rurals com el Parc 
Fluvial de Vilanova, l’Anella 
Verda d’Igualada, el camí de 
Vilanova a Montbui, etc...
Els interessats a participar-hi 
poden trucar al 93 805 35 00 
o anar al CAP Anoia
(Servei d’atenció a la ciutada-
nia, a la planta baixa).

dre) l’entitat portarà a terme 
el Sopar Solidari.  
Com cada any es retrobaran 
socis i amics de l’entitat per 
compartir el treball solida-
ri en un sopar de germanor.  
Esteu tots convidats a parti-
cipar-hi.  
Durant el sopar es comptarà 

amb la presencia del germà 
Marista Miquel Cubeles Bi-
elsa, actualment missioner al 
Líban. 
El preu del sopar és de 8€.  
Per apuntar-se  podeu trucar 
a la Coordinadora  Dolors 
Mateu  telf.  93 803 31 20, 
abans del dia 1  de febrer.  

Sopar solidari de Mans Unides



L’edició de primavera-estiu del Rec.0 
tindrà lloc del 8 a l’11 de maig 
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E l Rec.019 ja té dates, 
serà del dimecres 8 al 
dissabte 11 de maig. 

Serà la vintena edició d’un ex-
periment de retail que combi-
na la venda radical d’estocs en 
un ambient industrial, acom-
panyada d’esdeveniments cul-
turals, de gastronomia i hap-
penings de grans marques. 
Com sempre, el Rec Street 
Food oferirà la millor gastro-
nomia amb alguna novetat 
destacada.
Hi ha oberta una convocatòria 
per a marques i dissenyadors 
que estiguin interessats en 
formar part del Rec.019. Po-
den posar-se en contacte per 
correu (info@recstores.com) i 
se’ls faran arribar les Bases de 
Participació.
Rec.0 Experimental Stores, 
la concentració més gran de 
vendes especials de marques 
i dissenyadors de moda d’Eu-
ropa, s’ha consolidat amb nou 
anys com un nou format de 
retail atractiu i innovador per 

a les marques i els consumi-
dors. El que va néixer com un 
experiment per donar a conèi-
xer un vell barri amenaçat s’ha 
convertit en un gran  esdeve-
niment que va rebre, en la pas-
sada edició d’hivern, 120.000 

visitants, el 70% de fora de 
la comarca de l’Anoia i on es 
van transformar 57 espais en 
pop-up stores, amb 110 mar-
ques venent els seus estocs, 
entre dissenyadors alternatius 
i marques consolidades.

ROTARY CLUB / LA VEU 

H i ha diferents formes 
de celebrar el XXX 
aniversari. Plantar  

arbres pot ser una d’elles i això 
és el que vam fer els socis i fa-
mílies el passat dissabte dia 19 
de gener.
D’un arbre et poden agradar 
la fortalesa del seu tronc, la di-
versitat de les branques, el verd 
de les fulles, els seus fruits... i 
quelcom que no es veu, però 
que es nota:  els arrels. 
Després de trenta anys de ro-
tarisme a Igualada, les nostres 

Rotary celebra el 30è 
aniversari amb una 
plantada d’arbres

arrels a la comunitat ja estan 
ben consolidades i els seus 
fruits, reconeguts. Esperem 
seguir amb noves plantades i 
que al llarg del temps es pugui 
gaudir de l’ombra dels que ara 
hem plantat. Un dels objectius 
del nostre Club, és convertir 
en costum anual, el que và-
rem iniciar el darrer any amb 
la campanya mundial de Ro-
tary International. Ho vam fer 
plantant 25 roures i 25 alzines 
i enguany, per assegurar el seu 
creixement, han estat 30 al-
zines més desenvolupades que 
les anteriors.  

ROSER QUINTANA

ENHORABONA!

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més Peixos Du-
eñas, va sortejar 500 
euros entre els seus 

clients.
L’empresa té tres establiments,  
un a Igualada, un altre a Sta 
Margarida de Montbui i un 
tercer a Vilanova del Camí.
Els clients varen omplir les 

Sorteig de 500 euros 
de Peixos Dueñas 

butlletes als establiments cor-
responents i el sorteig es va 
realitzar al dia 15 de gener del 
2019 a les 10 hores a la botiga 
del Carrer Lecco d’Igualada.
La guanyadora va ser la Sra. 
Dou Dou Zhu, veïna Pinedes 
d’Armengol.
L’empresa li dona l’enhorabo-
na pel premi i li desitja que el 
gaudeixi.
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El Consell Comarcal és 
l’ens gestor i impulsor 

a l’Anoia perquè les 
empreses s’adhereixin 
al compromís per la 

sostenibilitat turística

La igualadina Míriam València diu 
adéu a la presidència de Jove Cambra

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat dissabte 19 de 
gener a Sabadell, es va 
celebrar l’Assemblea Na-

cional de Traspàs 2018-2019 
en què la igualadina Míriam 
València cloïa el seu any de 
Presidència Nacional. Ara ocu-
parà la figura del Past President 
a la nova Junta 2019 presidida 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na ha rebut l’estatus de 
Destinació Biosphere 

Gold i la renovació de la cer-
tificació “Biosphere Destina-
tion”  com a impulsora de les 
tres marques turístiques de la 
comarques barcelonines: Cos-
ta Barcelona, Paisatges Barce-
lona i Pirineus Barcelona. 
Aquest distintiu reconeix no 
només la sostenibilitat turís-
tica desenvolupada a partir de 
la certificació Biosphere sinó 
el treball per estendre aquest 
compromís a les empreses i 
serveis turístics de la destina-
ció.
En aquest sentit, a l’Anoia, el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
Anoia Turisme dins la marca 
“Paisatges Barcelona”, treballa 
per la implementació del com-
promís per la sostenibilitat 
turística Biosphere als agents 
turístics de la comarca, perquè 
s’adhereixin a aquesta meto-
dologia de treball en la línia 
de la qualitat i la sostenibilitat.
L’adhesió al compromís im-
plica assumir els principis de 
gestió sostenible, desenvo-
lupament econòmic i social, 
conservació i millora del pa-
trimoni cultural, conservació 
ambiental, qualitat i seguretat 
i implicació del visitant. 

Set empreses de l’Anoia 
acreditades
El passat 2018, a l’Anoia, 7 
empreses i serveis van obte-
nir l’acreditació de la renova-
ció del compromís Biosphe-
re: Punt de difusió i cultural 
d’Igualada, Oficina de Turis-
me 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. I, l’Ajuntament 
de Capellades i el Punt d’In-
formació Turístic de la Tossa, 
van obtenir l’acreditació del 
seu compromís per la soste-
nibilitat turística, per primera 
vegada.
Tots els agents turístics inte-
ressats a participar al projecte 
cal que us poseu en contacte 
amb Anoia Turisme al Consell 
Comarcal de l’Anoia a través 
del correu electrònic:  turis-
me@anoia.cat o al telèfon 93 
805 15 85.

per la sabadellenca Sara Rué.
La Rebeca Álamo va estre-
nar-se en un acte nacional com 
a nova presidenta de l’entitat 
igualadina. 
La JCI d’Igualada va ser-hi 
present per tal d’acompanyar 
la fins ara presidenta nacio-
nal en el seu comiat del càr-
rec. En el discurs va agrair el 
seu equip i la seva família i va 

ressaltar la importància de la 
conciliació familiar i les difi-
cultats que comporta. Va afe-
gir: «No et preguntis què pot 
fer la JCI per tu, pregunta’t : tu 
què pots fer per la JCI? I amb 
el cor a la mà, penso que he 
fet molt, i ara vull seguir fent 
altres coses, no sé... el que em 
proposi jo mateixa en aquesta 
nova etapa». 

Anoia Turisme, 
destí Biosphere Gold 
gràcies a la Diputació

REDACCIÓ / LA VEU 

E l jurat del segon con-
curs d’Instagram per 
a l’eliminació de la vi-

olència contra les dones ha 
atorgat el premi a la millor 
fotografia a Mònica Xifré. 
L’obra guanyadora va acom-
panyada del missatge “Jo 
moldejo la meva vida. Sóc 
dona, sóc lliure i sóc com 
vull ser. Ens volem lliures, 
vives, feministes, combatives 
i rebels”. 
Aquest concurs fotogràfic a 
través d’Instagram, emmarcat 
en els actes de commemora-
ció del 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’Elimi-
nació de la Violència contra 
les Dones, ha estat organitzat 
pel departament de Sanitat 
i Salut Pública de l’Ajunta-
ment d’Igualada, formant 
part del Pla de Salut d’Igua-
lada 2015-2018. L’objectiu de 
la iniciativa era sensibilitzar i 
implicar el jovent en la lluita 
contra totes les formes de vi-

Mònica Xifré, guanya el concurs 
d’Instagram sobre violència masclista

Destinació 
Biosphere Gold
La categoria Gold s’adquireix 
després d’un procés d’audito-
ria i exigeix que, a més de la 
certificació de Biosphere de 
la pròpia destinació, s’hagi 
desenvolupat un treball d’im-
plicació de les empreses de 
la destinació, que obtenen el 
segell Biosphere Commited 
Entity.
La Diputació de Barcelona 
ha estat pionera en promou-
re, a través del seu programa 
“Compromís per a la Sosteni-
bilitat”,  les bones pràctiques 
en gestió sostenible de les em-
preses turístiques i el seu reco-
neixement a través d’un dis-
tintiu, pel desenvolupament 
del turisme sostenible des 
d’una perspectiva integral i el 
treball col·lectiu. Actualment, 
hi participen més de 300 em-
preses i serveis turístics de les 
comarques de Barcelona.
Les tres marques turístiques, 
impulsades per la Diputació, 
que hi ha a la demarcació de 
Barcelona (Costa Barcelona, 
Paisatges Barcelona i Pirineus 
Barcelona), van obtenir  al 
juliol de 2017 la certificació 
Biosphere com a destinaci-
ons turístiques sostenibles per 
complir els requisits de l’estàn-
dard “Biosphere Destination”. 
Aquesta certificació l’atorga 
l’Institut de Turisme Respon-
sable, organització interna-
cional que promou des de fa 
més de 20 anys el turisme res-
ponsable en tot el món, soci 
de l’Organització Mundial del 
Turisme (OMT) i del Global 
Sustainable Tourism Council 
(GSTC); els seus criteris estan 
alineats amb el compliment 
del 17 Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible de Naci-
ons Unides.

olències masclistes. 
El jurat l’han format la direc-
tora de Dones amb Empenta, 
Mar Granados, el dissenya-
dor gràfic i il·lustrador, Xavi-
er Mula, l’agent d’Igualtat de 
la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òde-

na, Mireia Prat, i la tècnica 
de Promoció de la Salut de 
l’Ajuntament d’Igualada, Mi-
reia Subirana. 
La guanyadora rebrà com a 
premi una càmera fotogràfi-
ca Polaroid Snap Touch, amb 
funda i recanvis.
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest diumenge 27, 
Òdena estrenarà la 
seva nova Plaça Major 

amb la Fira dels Torrons, la fira 
més dolça de la comarca amb 
un mercat de torrons, dolços i 
llaminadures. Una celebració 
on es recorda com antigament 
els firaires aprofitaven la diada 
de Sant Sebastià, copatró del 
municipi, per vendre a millor 
preu els torrons que havien so-
brat de la campanya de Nadal.
Com a novetat, aquest any es 
recuperaran jocs tradicionals 
de principi de S.XX com és la 
cursa de sacs, el llançament de 
l’espardenya o la tradicional cu-
canya, aquesta darrera activitat 
no és novedosa i sempre acull 
l’interès del públic. Entre els 
guanyadors, es sortejaran obse-
quis gentilesa dels comerços del 
municipi.
Durant tot el matí hi haurà acti-
vitats relacionades amb l’elabo-
ració d’aquest dolç. 
Hi haurà el mercat de pagès 
amb artesans que vendran els 
seus productes fets a m i un 
mercat del dolç amb tot tipus 
de torrons, dolços, llaminadu-
res, xocolates... A partir de dos 
quarts de deu del matí tindrà 
lloc l’esmorzar popular a la bra-
sa, on el visitant podrà degus-
tar botifarra blanca, botifarra 
negra, cansalada, pa, vi i aigua 
amb la compra d’un tiquet de 
tres euros. 
A partir de les onze hi haurà 
una demostració de cuita de 
torró de crocant (un dolç fet 
bàsicament d’ametlles i caramel 
solidificat típic de moltes zo-
nes de l’antiga corona d’Aragó: 
Aragó, Catalunya i la Comuni-
tat Valencia) amb degustacions 
gratuïtes per a tothom.  
A dos quarts d’onze del matí co-
mençarà el 15è aplec de la sar-
dana amb les cobles Sant Jordi, 
Ciutat de Barcelona i Lluïsos 
Cobla que organitza les Colles 
Sardanistes d’Òdena.
I durant tot el matí, a banda 
dels jocs tradicionals,  hi hau-
rà atraccions i jocs a l’antiga 
amb cavallitos d’època, bitlles 
catalanes (amb la col·laboració 
del Club de Bitlles d’Igualada). 
A les dotze del migdia, serà el 
moment del joc de la cucanya 
amb premis per a les persones 
que arribin a dalt de tot del 
pal. També per a grans i petits 
hi haurà durant tot el matí una 
trobada de Harley Davidson.
Coincidint amb la Fira dels Tor-

rons tindrà lloc la cursa popular 
d’Òdena que organitza l’Escola 
Castell d’Òdena i AMPA amb 
el tradicional lliurament de tro-
feus a dos quarts d’una al pati 
de l’escola. Tots els participants 
rebran com obsequi una tauleta 
de torró, obsequi de la IGP Tor-
ró d’Agramunt.
Aquesta serà la quarta edició 
de la Fira dels Torrons després 
que fa tres anys l’Ajuntament 
d’Òdena recuperés aquesta fes-
tivitat que el 1996 s’havia deixat 
de celebrar i havia passat a de-
nominar-se només Fira de Sant 
Sebastià. 
Valentín Robles, regidor de Fes-
tes i Fires, explica aue “Aquesta 
és una fira del poble i per al po-
ble, amb l’oportunitat que ens 
ofereix de donar a conèixer el 
nostre municipi i posar en valor 
la nostra història i tradicions, 
alhora que dinamitzar els co-
merços i restaurants locals”.

Història de la Fira dels torrons
A l’entorn de la capella de Sant 
Sebastià, en un dels extrems del 
terme d’Òdena va sorgir la Fira 
d’Òdena, celebrada el dia de la 
seva festivitat, el 20 de gener. 
Era una barreja de festa popu-
lar, un petit mercat ramader 
i una celebració religiosa. Els 
pagesos del terme es barreja-
ven amb els mercaders, fusters, 
cistellers, cordoners, calderers, 
agroguers, argenters, escrivans, 
advocats, metges, teixidors de 
cotó i lli, serrallers, armers, pa-
raires, fabricants d’aiguardent, 
esquiladors, criats, sacerdots, 
ferrers, sastres, sombrerers, ce-
rers, boters, espardenyers, per-
punters i d’altres menestrals de 
la contrada.
Fins a final del segle XIX la Fira 
d’Òdena es va continuar cele-
brant entorn de la capella ho-
mònima, fins que el 21 de de-
sembre de 1879, l’Ajuntament 
d’Òdena, presidit per l’alcalde, 
Mariano Carner, propietari de 
can Mercader de Brines, apro-
và el canvi de situació. El 29 
del mateix mes la reconeguda 
impremta Abadal va editar un 
pòster, del qual encara es con-
serva algun exemplar, que va 
anunciar públicament aquest 
acord municipal. Així, a partir 
del gener de 1880 la Fira es va 
celebrar al poble, a la Plaça de la 
Constitució, plaça situada dins 
del recinte del castell d’Òdena, 
davant mateix de la desapare-
guda església parroquial de Sant 
Pere Apòstol. Uns anys després 
es va traslladar, igual que la po-

blació, a la zona més planera, al 
carrer Nou i a l’era de cal Car-
gol. Es jugava a bitlles, a tirar la 
barra, a naips, a tirar el dard, al 
trinquet, tot barrejat amb el gar-
buix de les parades de dolços i 
de torrons que donaven a la fira 
un aspecte força particular.
Després d’uns anys de deca-
dència, en els quals únicament 
se celebrava l’ofici religiós i el 
tradicional ball, l’any 1984, sota 
la iniciativa d’una jove comis-
sió de festes, la Fira d’Òdena va 
passar a denominar-se Fira dels 
Torrons, recordant com anti-
gament els firaires aprofitaven 
la diada per vendre els torrons 
que els havien sobrat de Nadal. 
Dins la programació va tenir es-
pecial protagonisme la matança 
del porc.
Des de 1996, la fira es va de-
nominar només Fira de Sant 
Sebastià, al 2013 es va incloure 
l’Ecofira, i des de l’any 2016 s’ha 
recuperat la Fira dels Torrons 
que conviu només amb la Fira 
de Sant Sebastià.
Manté aquest esperit de fira 

d’abans, amb el seu caràcter ru-
ral amb els jocs populars i tradi-
cionals com la cucanya, l’esmor-
zar amb productes del porc a la 

Òdena celebra diumenge la Fira 
del Torrons a la nova Plaça Major 

brasa, una mostra de produc-
tors locals i de proximitat i el 
mercat d’artesans del torró com 
a principals protagonistes.
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MONTBUI / LA VEU 

Divendres passat va vi-
sitar Montbui el con-
seller d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya, 
Josep Bargalló. Per ordre cro-
nològic, el conseller va visitar 
l’Institut Montbui i a continu-
ació les dues escoles del Nucli 
Urbà, Antoni Gaudí, i Garcia 
Lorca. L’objectiu de la visita 
del conseller va ser conèixer 
de primera mà el dia a dia 
d’aquests centres educatius, 
les seves necessitats, i possibi-
litats de reforma i millora, en 
alguns casos. .Durant les di-
ferents visites a centres el van 
acompañar la directora dels 
Serveis Territorials d’Educa-
ció Dolors Colell, la directo-
ra adjunta d’aquests Serveis 

Territorials Júlia Estaran, així 
com l’Alcalde Teo Romero i el 
regidor d’Educació i Esports 
Josep Palacios. 
La jornada va començar a les 
9 del matí amb l’arribada del 
conseller Bargalló a l’Institut 
Montbui, on el va rebre la di-
rectora del centre Montser-
rat Costa i l’equip directiu. A 
l’Institut Montbui el conseller 
Bargalló va visitar diferents 
clases, va poder compar-
tir impressions amb alguns 
alumnes, i va mantenir una 
trobada amb els representants 
del centre, durant la qual va 
poder conèixer les principals 
reivindicacions i necessitats 
del centre d’educació secun-
dària de Montbui.
A continuació, Josep Bargalló 
es va desplaçar fins a l’escola 

Antoni Gaudí, on va ser rebut 
per la directora M. Carmen 
Roldán i per l’equip directiu. 
El conseller d’Educació va fer 
un recorregut per diferents 
clases del centre, en les quals 
els alumnes tenien prepara-
des sorpreses i petits home-
natges. També els més menuts 
van anar fent les seves reivin-
dicacions aprofitant la visita 
del Conseller al centre. Una 
trobada amb la direcció del 
centre va finalitzar el recorre-
gut per l’escola Antoni Gaudí.
I, per cloure la matinal, Josep 
Bargalló va poder conèixer 
l’espai de les Arts i del Conei-
xement Mont-Àgora, ubicat 
de forma annexa a l’escola 
Garcia Lorca, tercer centre 
visitat pel conseller durant la 
seva visita. Allà va ser rebut 

El conseller d’Educació Josep Bargalló va visitar les 
escoles GarciaLorca, Antoni Gaudí i l’Institut Montbui

per la directora Montse Oliva i 
per l’equip directiu de l’escola, 
que van explicar-li al conse-
ller que enguany l’escola Gar-
cia Lorca celebra el seu 50è 
aniversari. Josep Bargalló va 
poder veure els diferents equi-
paments del centre, les aules 
ubicades a Mont-Àgora, els 
moduls prefabricats, i els dos 
edificis principals de l’escola. 
A les diferents clases visitades 
el Conseller va poder saludar 
els alumnes, que li van fer 
nombroses dedicatòries per a 
l’ocasió. Va finalitzar l’activitat 
amb una reunió amb l’equip 
directiu.
L’Alcalde montbuienc Teo 
Romero va valorar de forma 
positiva la visita del conseller 
d’Educació Josep Bargalló a 
Montbui “tenint en compte 

que durant aquests darrers 
anys no ha estat habitual veu-
re a representants del govern 
català al nostre municipi”. Ro-
mero va recordar que “hem 
aprofitat per transmetre al 
conseller aquelles necessitats 
de millora que requereixen 
els centres educatius públics 
de Montbui. Nosaltres sem-
pre hem defensat l’educació 
pública i de qualitat, i pensem 
que és positiu que continuem 
treballant per millorar aquests 
centres, i per recolzar els mes-
tres i professors. La seva tasca 
és cabdal: són fonamentals en 
formació dels nostres ciuta-
dans del futur. Una educación 
pública i de qualitat és básica 
si volem garantir la igualtat 
d’oportunitats a la nostra so-
cietat”.

MONTBUI / LA VEU 

Aquest dissabte, taller 
d’iniciació a la robò-
tica familiar 

La Biblioteca Mont-Àgora 
organitzarà aquest proper 
dissabte 26 de gener a partir 
de les 11 del matí un taller 
d’iniciació a la robòtica en 
família. L’activitat inclourà la 
construcció i programació de 
robots Lega-Weda, la cons-
trucció de mecanismes i mà-
quines i la programació amb 
llenguatge de blocs. Cal ins-
cripció prèvia per participar 
en aquest taller, el qual anirà 
a càrrec de Ments Creatives. 
Les places són limitades.

Fins el 28 de febrer, “Tarda 
de Tieta”, al #sectorlector de 
la Biblioteca Mont-Àgora

Fins el proper 28 de febrer es 
podrà veure l’espai creatiu, el  
#sectorlector de la Biblioteca 

Properes activitats a la Biblioteca Mont-Àgora

Mont-Àgora, la mostra “Tar-
da de tieta”. Es tracta d’una 
mostra d’objectes decoratius 

fets a mà utilitzant tècniques 
com ara patxwork, scrapbo-
oking, découpage, punt de 
creu i molt més. La mostra vol 
que els visitants deixin volar 
la imaginació per crear origi-
nals decoracions “lowcost”.
Aquest proper dissabte a 
partir de les 12 del migdia 
tindrà lloc a la Biblioteca 
Mont-Àgora una sessió de 
“L’Hora del Conte”, amb el tí-
tol “Contes perduts”. Es trac-
ta d’una narració que anirà 
a càrrec d’Íngrid Domingo i 
que va adreçada als infants a 
partir de 3 anys.

Proper Curs d’Iniciació al 
Lettering Creatiu
La Biblioteca Mont-Àgora or-
ganitzarà un Curs d’Iniciació 
al Lettering Creatiu, el qual 
tindrà lloc els dies 26 de ge-

ner, 2 i 9 de febrer, entre les 
10.30 i les 12.30 hores. L’acti-
vitat té un cost d’inscripció de 
5 euros, i va adreçada a adults 
i joves majors de 15 anys.

Curs per aprendre a utilizar 
els telèfons intel·ligents, a la 
Biblioteca Mont-Àgora
La Biblioteca Mont-Àgora or-
ganitza per als dies 5 i 12 de 
febrer un curs per ensenyar 
als usuaris majors de 55 anys 
a exprémer totes les opci-
ons dels telèfons intel·ligents 
(“smartphones”). El taller es 
farà en dues sessions de dues 
hores de durada, entre les 16 
i les 18 hores, i anirà a càrrec 
de personal tècnic de la Fun-
dació Pere Tarrés i Vodafo-
ne. Cal inscripció prèvia per 
prendre part en aquest curs. 
Les places són limitades.
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest dimarts al matí ha es-
tat a Montbui, l’Oficina Mòbil 
d’Atenció al Consumidor, ser-
vei que la Diputació de Barce-
lona posa a disposició d’aquells 
ajuntaments que no disposen 

de serveis municipals de con-
sum. 
Des d’aquesta oficina mòbil es 
resolen totes aquelles qüestions 
plantejades directament pels 
ciutadans. D’igual manera, es 
resolen aquelles consultes que 
es vulguin fer sobre temes de 

L’oficina mòbil d’atenció al consumi-
dor va visitar aquest dimarts Montbui

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui organitza enguany 
el Concurs de Contes 

“Castell de La Tossa”, certa-
men literari que arriba a la 
seva desena edició. S’establei-
xen diferents categories: in-
fantil (de 6 a 13 anys), juvenil 
(de 14 a 18) i la categoria ge-
neral (majors de 18 anys).
Podran participar totes aque-
lles obres de tema lliure, es-
crites en català o castellà. 
Han de ser inèdites, i cada 
concursant podrá presentar 
fins a dos originals. El conte 
es presentarà per quadrupli-
cat, en paper, còpia en CDi 
amb lletra Arial 12 a doble 
espai i amb un màxim de cinc 
pàgines.
Es farà constar un títol, un 
pseudònim i la categoria a la 

qual es presenta el relat. En 
un sobre a part, amb el títol 
del conte i la categoria es-
crita a fora, es faran constar 
les dades personals: nom i 
cognoms, fotocòpia del DNI 
o document similar d’identi-
ficació, adreça, població, telè-
fon i correu electrònic.
L’Ajuntament de Montbui es 
reserva el dret de publicar 
per qualsevol mitjà els con-
tes que opten al concurs, així 
com els premiats, respectant 
sempre l’autoria del relat. Els 
guanyadors cediran els drets 
de propietat intel·lectual que 
poguessin correspondre per 
la difusió i la reproducció de 
la seva obra.
Els premis seran: per al gua-
nyador infantil un lot de lli-
bres; a la categoria juvenil un 
primer premi de 150 euros i 
un segon de 100 euros; i a la 

categoria general un primer 
premi de 200 euros, un segon 
premi de 150 euros i un tercer 
de 100 euros.
Les obres s’han d’adreçar a 
“Concurs de Contes Castell 
de La Tossa”, Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui 
(Departament de Cultura); 
Carretera de Valls, 57, 08710 
Montbui. El termini de pre-
sentació dels originals fina-
litzarà el dijous 11 d’abril. Els 
guanyadors es comprometen 
a recollir el premi, o bé a de-
legar en algú. La composició 
del jugat es donarà a conèixer 
durant la celebració del lliu-
rament de premis. El diven-
dres 26 d’abril es lliuraran els 
guardons.
La participació en aquest 
concurs suposa l’acceptació 
d’aquestes bases.

L’Ajuntament organitza el 10è concurs 
de contes “Castell de la Tossa”

comerç, drets dels consumi-
dors, compra i lloguer d’ habi-
tatges, etiquetatge i garantia de 
productes, serveis post-venta, 
assegurances, viatges, etc. 
Periòdicament l’Oficina Mòbil 
d’Atenció al Consumidor visita 
Montbui. 

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El dissabte 29 de de-
sembre va tenir lloc 
la primera Assemblea 

Oberta de Tous, d’aquesta as-
semblea en vam recollir mol-
tes idees i les hem agrupat en 
5 eixos:
- Construïm poder popular
- Decidim quin model terri-
torial volem
- Posem el poble al servei de 
totes
- Impulsem la cultura
- Avancem cap a una econo-
mia social i solidària
Per tal de poder treballar 

aquests eixos, iniciem un ci-
cle de cinc xerrades participa-
tives que començaran aquest 
divendres dia 25 de gener a 
les 20 h a Cal Frarés . Aques-
tes xerrades estan destinades 
a totes les persones del poble 
de Tous i consistiran a trac-
tar cada eix en concret i des-
prés realitzar una assemblea 
oberta per tal de recollir les 
inquietuds i idees de totes les 
assistents.
Des de l’Assemblea Oberta de 
Tous us demanem la màxima 
participació i us encoratgem 
a construir aquest nou espai 
entre totes.

L’Assemblea Oberta de 
Tous inicia un cicle de cinc 
xerrades participatives

ANUNCI

Es posa en coneixement públic que l’anunci d’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Castellfollit de Riubregós (POUM), junt amb l’estudi ambiental estratègic i la resta 
de documents annexos va ser publicat al tauler de la Corporació, al web de l’ajuntament, al diari 
Regio 7 , al diari la Veu de l’Anoia, al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya i el Butlletí O�cial 
de la Província de Barcelona; obrint un període d’exposició pública pel termini de 45 dies, que 
�nalitza el 29 de gener de 2019, i en el transcurs del qual totes les persones interessades podien 
fer ús del seu dret de presentar les al·legacions oportunes, segons la tramitació que preveu el 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès l’atenció que ha despertat la informació continguda en la documentació del POUM , el Ple 
de l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós ha acordat, en sessió plenària del dia 8 de gener de 
2019 , prorrogar pel termini d’un mes l’exposició pública de l’esmentat pla d’ordenació, període 
que es començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació del corresponent 
anunci al Butlletí O�cial de la Província, al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, a dos dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació a nivell general com local, a la pàgina web de 
l’ajuntament de Castellfollit de Riubregós i als taulers d’edictes de l’entitat.
La documentació estarà a disposició a la Secretaria de l’Ajuntament (carrer major, 10) en horari 
d’atenció al públic (dilluns a divendres de 9 a 14 h ) i a la web municipal (www.riubregos.cat)

L’Alcalde,

Ramon Ibañez Closa.
Castellfollit de Riubregós, 18 de gener de 2019
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TEATRE / LA VEU 

Vilanova del Camí va cele-
brar aquest dilluns 21 de ge-
ner una nova sessió ordinà-
ria del Ple que va allargar-se 
pràcticament quatre hores. 
Va ser una sessió intensa du-
rant la qual es va confirmar la 
sortida dels dos regidors de 
VV, Juan Manuel Cividanes 
i Manuel Ocaña, del govern 
actual.
El que encara és dubte és si 
els regidors renunciaran per 
escrit als seus càrrecs, ja que 
fins ara només ho han co-
municat als mitjans a través 
d’una nota de premsa, o si 
esperen que sigui l’alcaldessa 
qui els comuniqui el seu ces-
sament a través d’un decret 
de destitució.

La modificació del regla-
ment d’Honors i Distincions 
torna a quedar sobre la taula
El primer punt de l’ordre del 
dia convidava al plenari a 
debatre novament sobre el 
reglament d’Honors i Distin-
cions i la proposta d’incorpo-
rar un articulat per felicitar i 
condecorar la Policia Local. 
Aquest punt va quedar so-
bre la taula en el darrer Ple i 
després de convocar diferents 
reunions fallides per intentar 
aproximar posicions va ar-
ribar al Ple sense el consens 
suficient per aprovar-lo.
Els grups de l’oposició van 
refermar-se en la seva petició 
de fer extensiu el reglament a 

la resta de treballadors mu-
nicipals i no exclusiu per a la 
Policia Local.
Després d’improvisar algunes 
fórmules, i de proposar un re-
cés per a intentar arribar a un 
acord, el punt va quedar-se 
novament sobre la taula.

Govern i oposició junts per 
defensar un servei de pedia-
tria en condicions per a Vi-
lanova del Camí 
Govern i oposició es van 
posar d’acord per introduir 
d’urgència una moció al Ple 
d’aquest dilluns per dema-
nar la provisió d’un pediatre 
titulat per al centre de salut 
de Vilanova del Camí. De 
fet el CAP vilanoví hauria 
de comptar amb dues places 
de pediatre, de les quals, en 
aquests moments no n’hi ha 
cap de fix
El text de la moció que va lle-
gir la regidora de Salut, Sílvia 
Cáceres, explica que des de 
l’Ajuntament s’han mantingut 
diferents reunions amb les 
responsables de la regió sani-
tària de la Catalunya Central 
i “malgrat les pressions de 
l’administració local els resul-
tats no han estat els desitjats”. 
“Es un greuge per als usuaris 
d’aquest servei que encara hi 
hagi 5 jornades de les 10 va-
cants”.
Davant el que consideren una 
“precarietat del servei”, “és fo-
namental cobrir la plaça de 
pediatria en benefici de tots 
els menors del municipi. La 

situació, asseguren, és into-
lerable, i cal exigir a la Gene-
ralitat una adequada atenció 
als infants del municipi”. En 
aquest sentit, tots els grups 
municipals exigeixen a la Ge-
neralitat i el Servei Català de 
la Salut que prioritzi i reforci 
amb els mitjans necessaris el 
servei de pediatria amb una 
adequació i redimensiona-
ment de la plantilla d’acord 
amb les necessitats de la 
població de 0 a 14 anys del 
municipi.

Acomiadament improce-
dent d’una treballadora del 
servei de la neteja 
La gestió municipal sobre la 
internalització del servei de la 
neteja va tornar a copsar bona 
part del Ple municipal. La re-

Es confirma en seu plenària vilanovina la sortida dels 
regidors de VV del govern local 

gidora no adscrita Meritxell 
Humbert ja va encetar el tema 
als Precs i Preguntes però va 
ser la portaveu de V365, Va-
nesa González, qui va fer pú-
blic al Ple un fragment de la 
sentència emesa recentment 
en la qual el Jutge considera 
que l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí, hauria acomiadat 
de manera improcedent una 
treballadora del servei de la 
neteja, per no haver superat 
el període de prova. La treba-
lladora afectada havia quedat 
segona a la prova de selecció i 
tenia 7 anys d’experiència
La sentència diu literalment: 
“La celebració d’un nou con-
tracte de treball subjecte a 
un període de prova de dos 
mesos esdevé nul en incom-
plir-se el mandat subrogato-

ri convencional, per la qual 
cosa la comunicació extintiva 
per no haver-se superat el 
període de prova escau ser 
titllat d’un acomiadament 
improcedent”.
Sobre aquest tema l’alcaldes-
sa Noemí Trucharte va expli-
car que la decisió sobre l’aco-
miadament no es va prendre 
políticament sinó que es va 
basar en els informes tècnics.
Vanesa González va dema-
nar explicacions al govern 
sobre el cost de munici-
palitzar el servei, així com 
el cost que es deriva d’un 
acord extrajudicial a través 
del qual es reconeix els drets 
adquirits per les treballado-
res a l’empresa anterior com 
l’antiguitat o les hores con-
tractades.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La setmana passada es va 
publicar la modificació 
de l’ordenança de cir-

culació de Vilanova del Camí 
que estarà en exposició pú-
blica 30 dies. Durant aquest 
temps es poden fer les esme-
nes, reclamacions o suggeri-
ments que es creguin opor-
tunes abans que l’ordenança 
s’aprovi definitivament. El 
text en qüestió incorpora, per 
a la seva regulació, els vehi-

cles de mobilitat personal i 
els cicles de més de dues ro-
des amb motor elèctric.
El ple del passat 12 de novem-
bre va aprovar inicialment la 
proposta que contemplava 
regular aquests vehicles im-
pulsats per un motor elèctric 
que han de conviure amb els 
vianants i alhora amb els ve-
hicles tradicionals.
La normativa vigent s’am-
plia amb un nou capítol que 
es desenvolupa en diferents 
articles on s’estableixen  les 

condicions generals i especí-
fiques de circulació d’aquests  
aparells, cada vegada més uti-
litzats. El nou articulat també 
incorpora un apartat d’infrac-
cions i sancions, que van des 
dels 60 €, per a les lleus, com 
circular per espais protegits 
per als vianants o prohibits al 
trànsit; als 500 € per a les més 
greus, com circular de forma 
temerària, posant en perill la 
seguretat dels vianants o sota 
els efectes de l’alcohol o les 
drogues.

Es sotmet a informació pública 
l’ordenança de circulació que incorpora 
els vehicles de mobilitat personal
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt ha 
obtingut la pròrroga de 

la subvenció per a la rehabili-
tació del pont de la Boixera, 
atorgada per la Diputació de 
Barcelona. Aquest ajut econò-
mic és de 330.000 euros, dels 
quals l’ens local ja en va justi-
ficar 13.749,39 €, que eren de 
la redacció del projecte.
La notificació escrita de la 
Diputació va arribar el 8 de 
gener de 2019 i la informació 
la va donar conèixer pública-
ment l’alcalde, Santi Broch, 
en el primer Ple ordinari d’en-
guany, el dimecres 9 de gener. 
El tema va crear controvèrsia 
entre govern i oposició en la 
sessió extraordinària del 14 
de setembre de 2018, quan es 
va aprovar, inicialment, l’obra 
amb els vots a favor del PDe-
CAT, en contra de Junts per la 
Pobla i l’abstenció de Partici-

pa! i ERC.
L’ens provincial va atorgar 
l’ajut econòmic el 16 de no-
vembre de 2017 per redactar 
i executar el projecte, com a 
màxim, el 30 de setembre de 
2018. Vist l’envergadura de 
l’actuació, l’únic que es va 
poder fer i justificar a la Di-
putació va ser la redacció del 
projecte, que van elaborar 
l’arquitecte Santiago Herrero 
i l’enginyer de Camins, Ca-
nals i Ports Manuel Reventós 
i que van lliurar a l’Ajunta-
ment el juliol de 2018. 
Des del govern municipal, 
veient que l’execució de l’obra 
no es podia tirar endavant en 
el termini establert, va sol·li-
citar, en data 27 de setembre 
de 2018, una ampliació del 
termini d’execució i justifica-
ció de la subvenció.
El projecte per a la rehabi-
litació i adequació del pont 
de la Boixera consisteix en la 
consolidació estructural, la 

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt obté la pròrroga de la 
subvenció del pont de la Boixera

neteja i la reparació dels tren-
caments i desperfectes als pa-
raments i elements exteriors, 
i l’adequació per al pas de 
vianants i ciclistes. Paral·le-
lament, vist al seu valor pa-
trimonial amb protecció, es 
contempla la restitució de la 
morfologia original alterada 
i la posada en valor dels ele-
ments d’origen.
El pont de la Boixera, que 
data de 1883, està situat a 
l’entrada del poble, venint 
d’Igualada. Formava part 
de l’antic traçat de la C-244 
i, actualment, és propietat 
municipal. Aquesta infraes-
tructura forma part de la Via 
Blava, un camí per a vianants 
i mitjans no motoritzats que 
recorrerà el riu Anoia des de 
Jorba fins a Martorell i que 
impulsen la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya. L’obra té un pres-
supost de 359.005,84 € (IVA 
inclòs).

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Associació de Pensio-
nistes i Jubilats de Vi-
lanova del Camí ja ha 

enllestit el programa d’actes 
del Dia del Soci. Les activitats 
començaran amb la tradicional 
assemblea general ordinària el 
proper dijous 31 de gener i aca-
barà amb una actuació musical 
el diumenge 3 de febrer.
La nova Junta del Casal, en-
capçalada per Pedro Amor, ha 
dissenyat un programa d’actes 
amb un marcat accent musical 
per celebrar la sisena edició del 
Dia del Soci. Una festa que va 
néixer per agrair la col·labora-
ció de les persones associades 
i retornar-los d’aquesta manera 
una part d’aquesta col·labora-
ció.
La programació arrenca amb 
la celebració de l’Assemblea 
General Ordinària, en el marc 
de la qual es té un especial re-
cord a les persones sòcies tras-
passades durant l’any anterior. 
Aquest 2018, explica el Presi-
dent de l’entitat, Pedro Amor, 
ha estat especialment dur per 
als membres de la Junta ja que 
han perdut dos actius impor-
tants: Manuel Bretones, “un 
bon home i molt treballador” 
i Isidre Solé, “un bon amic i 
company i per a mi el millor 
president que hem tingut”.
Aquest any, “cap el mes de se-
tembre o octubre, especifica 
el President, es convocaran 
eleccions a la Junta i esperem 
sumar nous membres perquè 
ara som molt pocs i si algú s’hi 
vol afegir ara, les portes estan 
obertes”.
Durant l’assemblea també es 

donarà compte de l’activitat re-
alitzada durant el 2018, es farà 
balanç econòmic, i es presenta-
rà el calendari del 2019.
El Dia del Soci esdevé també 
un espai de trobada amb ac-
tivitats per a l’entreteniment i 
la diversió. Divendres primer 
de febrer hi haurà una tarda 
de bingo especial i dissabte, al 
Centre d’Innovació, es portarà 
a terme el tradicional ball que 
en aquesta ocasió anirà a càr-
rec de Bartomeu & Sheila Gra-
dos. L’entrada serà gratuïta per 
als socis de l’entitat.
Ramón Camacho, el respon-
sable dels balls de la gent gran, 
lamenta que a darrera hora 
s’hagi hagut de canviar la cele-
bració dels balls però una varia 
a la calefacció de Can Papasseit 
fa impossible fer l’activitat en 
condicions.
D’altra banda, els balls, explica 
Camacho, tenen cada vegada 
més públic. Aquesta setmana, 
per exemple, van aplegar més 
de 220 persones una xifra que 
podria repetir-se o superar-se 
durant el mes de febrer i març 
ja que han contractat diferents 
grups que agraden molt al pú-
blic vilanoví.
La festa del soci, acabarà diu-
menge 3 de febrer, amb un es-
pectacle musical en clau local 
amb l’actuació de la coral Els 
Girasols, el grup de sevillanes 
de l’associació i el grup igualadí 
de playback Il·lusió.
L’acte es tancarà amb un refri-
geri per a tots els assistents.
En el marc del Dia del Soci, 
l’entitat també ha editat un nou 
exemplar de la revista “El Car-
gol” que recull les activitats que 
s’han fet durant el 2018. 

Música, ball i entreteni-
ment al Dia del Soci dels 
Pensionistes i Jubilats 

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una

per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

fes-te subscriptor
i et portem tota 
la informació de 
la comarca a casa

2X1

la premsa de casa
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CAPELLADES / LA VEU 

L’any passat van visitar 
el jaciment arqueolò-
gic de l’Abric Romaní 

de Capellades 6197 persones, 
4024 en grup i 2173 de mane-
ra individual, fet que suposa 
un increment del 16% respec-
te el 2017.
Es tracta d’un visita totalment 
guiada que dura aproximada-
ment una hora. A la prime-
ra part, situada a l’edifici de 
serveis, es pot veure una ex-
posició d’immersió temàtica 
sobre l’ocupació neandertal 
de l’Abric Romaní. A conti-
nuació es passa al mateix ja-
ciment, on es pot visionar un 
audiovisual sobre els nean-
dertals de l’Abric i la recerca 
científica que s’hi fa. Els guies 
expliquen in situ el jaciment 
i el registre arqueològic, mos-
trant físicament algunes de 
les troballes que s’hi han fet. 
La darrera part és un taller 
de tir amb propulsor i un de 
tir amb arc, per experimentar 
tècniques de cacera de la pre-
història.
El jaciment de l’Abric Roma-

ní és obert els matins de diu-
menge d’11 a 14 hores i les vi-
sites guiades comencen a les 
11:15 i 12:45. 
La resta de dies de la setma-
na és possible la visita però 
només per a grups de mí-
nim 15 persones amb reserva 
prèvia. Per a més informa-
ció i reserves es pot trucar al 
93.801.28.50, el telèfon del 
Museu Molí Paperer de Ca-
pellades.
Respecte a aquest increment 
del 16%, el regidor de Pro-
moció Econòmica, Àngel 
Soteras, opina que “estem 

El 2018 han pujat els visitants de 
l’Abric Romaní en un 16%

en la bona línia: aconseguim 
mantenir un creixement sos-
tingut de visitants a l’hora 
que continuem programant 
les actuacions necessàries per 
a l’ampliació del recorregut 
i per a la millora de l’actu-
al visita interferint el mínim 
possible. Així, per exemple, 
als arranjaments de la cober-
ta del jaciment afegim ara la 
instal·lació d’un nou projec-
tor per millorar l’experiència 
de l’audiovisual i la construc-
ció d’uns serveis que ens per-
metin fer front al creixement 
previst”.

CAPELLADES / LA VEU 

Els planells de la xarxa 
d’abastament d’aigua 
de Capellades són do-

cuments públics que estan 
disponibles per als veïns i 
veïnes que desitgin descarre-
gar-se els fitxers al Portal de 
la transparència, accessible 
des del web de l’Ajuntament  
capellades.cat/transparència.
Són uns documents tècnics 
on es pot comprovar dades 
com els ramals, les seccions 
de tub o dipòsit d’on depèn el 
subministrament d’aigua de 

cada zona de la vila.
Els regidors d’Urbanisme, 
Sergi Pérez; d’Infraestruc-
tures Tecnològiques, Jaume 
Solé; i Transparència, Salva-
dor Vives, treballen transver-
salment des de les seves res-
pectives àrees per traslladar 
la informació als documents. 
Recordem que actualment 
s’està realitzant diferents in-
tervencions i inversions a 
la xarxa d’aigua, als equipa-
ments del Pou de la Font Cui-
tora i a l’estació de tractament 
de clor. 
El coneixement d’aquesta in-

Vols veure els planells de l’aigua?

formació és important a l’ho-
ra de gestionar l’aigua. Re-
cordem que aquesta tasca a 
Capellades és totalment mu-
nicipal, cosa que ha permès 
que el rebut de l’aigua pugui 
ser un dels més econòmics de 
la comarca.
Dins la gestió de l’aigua 
l’equip de govern és conscient 
que cal millorar la rapidesa de 
resposta en el servei d’averi-
es. És en aquest punt on ara 
se centren els esforços, que 
permetran agilitzar el temps 
de reacció davant qualsevol 
incidència.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Surt a exposició pública la 
segona fase del projecte per 
a l’arranjament i reforç dels 
carrers de Serra Alta. Una 
obra que permetrà millorar 
l’estat de la majoria dels car-
rers de la urbanització hosta-
letenca que es troba en mal 
estat pel pas de vehicles du-
rant anys.
L’objectiu d’aquesta actuació 
és evitar el progressiu dete-
riorament dels carrers i ga-

Fase d’arranjament de 
carrers a Serra Alta, als 
Hostalets de Pierola

rantir la seguretat i correcta 
circulació de vehicles a la ur-
banització de Serra Alta.
El projecte redactat estudia 
i justifica quines actuacions 
són les necessàries i es va-
loren en 681.477,61 €, IVA 
inclòs.
Amb l’exposició pública 
s’inicien els 30 dies per con-
sultar el projecte -ja sigui per 
Internet o presencialment 
a les oficines municipals-, i 
s’obre també el termini per 
fer-ne al·legacions.

VALLBONA D’A / LA VEU 

Considerem que el te-
atre aporta al nostre 
alumnat major confi-

ança en si mateixos, millora 
la relació amb els companys, 
la motivació a l’Institut desen-
volupant la creativitat, fomen-
tar l’esperit emprenedor, crea 
major interès per les mani-
festacions artístiques, millora 
la competència lingüística, es 
deshinibeixen en el moviment 
físic o en l’expressió d’emoci-
ons, desenvolupen la capacitat 
crítica, és integrador, fomenta 
el treball en equip i la capacitat 
per assumir responsabilitats.
És per tot això que hem volgut 
potenciar el teatre al nostre 
centre a l’optativa modal de 
4t de l’ESO Arts escèniques i 
dansa, a 2n l’optativa de teatre 
i a una optativa transversal de 
1r a 4t de l’ESO. 
Estem molt satisfets amb la fei-
na que s’està realitzant. Aquest 
any hem estat seleccionat per 
participar als Encontres per 

a joves de Caixaescena. Una 
oportunitat engrescadora per 
assajar i estrenar 15 minuts 
de l’obra que estem preparant. 
Juntament amb 5 centres més 
treballarem en cooperació 
per aprendre i gaudir teatral-
ment. Una experiència que els 
farà volar interpretativament. 
Amb especialistes teatrals po-
drem perfeccionar el nostre 
espectacle que està en procés 
embrionari. Federico García 
Lorca ens acompanyarà amb 
la seva poesia al llarg dels 3 
dies que duren el Encontres 
al CaixaForum de Barcelona. 
La nostra companyia NO RES 
TEATRE presentarà: El vela-
torio lorquiano, una barreja 
de personatges aniran aparei-
xent en memòria de Federico 
García Lorca, de la mà de la 
professora Xesca Vela i dels 
alumnes: Kathy, Kathia, Mar-
tina, Ainhoa, Aleix, Clàudia, 
Guillem, Jacob, Lui, Mariona, 
Aitana, Delia i Gisela. Amb 
totes elles i ells... que comenci 
l’espectacle!

L’Institut Vallbona 
d’Anoia aposta per les 
arts escèniques
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Aquesta creació és el resultat 
d’un treball d’expressió plàstica 
relacionat amb l’hivern fet pels 
alumnes de les classes de p5 de 
l’Escola García Lorca de Santa 
Margarida de Montbui

Els autors de
la portada son
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Albert Dalmau, Cristina Castelltort i Alba Bautista  
Mestres de l’Escola Mowgli

El fet que visquem en una 
societat canviant sembla que 
hauria d’anar lligat també a 
una transformació de l’educa-
ció,
però el cert és que els canvis 
en la societat tenen lloc cada 
cop a un ritme més accelerat 
i, aquesta transformació que 
es reclama a l’escola és el gran 
repte al que molts docents ens 
enfrontem. Per això, el sistema 
educatiu es veu obligat a allu-
nyar-se de les metodologies 
més tradicionals per fer front 
a les demandes de la societat 
d’avui.
Segurament, si ens posem a 
recordar la nostra etapa esco-
lar, la gran majoria de nosal-
tres estarem d’acord en que 
hem format part d’una escola 
caracteritzada per la compe-
titivitat, l’obediència i la im-
portància dels resultats (quan-
titatius) envers el procés, la 
llibertat i el respecte als in-
fants. Recordarem també una 
escola selectiva i estructurada 
per grups quant més homoge-
nis millor, en una distribució 
de les aules, composada per 
fileres de taules i cadires està-
tiques dirigides cap al docent. 
Aquest sistema es centrava en 
recitar el temari que l’alum-
nat havia de memoritzar per 
passar una prova final. Aquest 
model que recordem del nos-
tre passat, on la comprensió i 
la reflexió era escassa, encara 
segueix vigent en l’actuali-
tat. Per tant, encara trobem 
alguns centres amb un mo-
del educatiu que superposa 
l’aprenentatge memorístic per 
sobre de l’aprenentatge signifi-
catiu i emocional sense donar 
resposta a les necessitats dels 
infants, reduint la seva auto-
nomia i iniciativa personal i 
donant lloc al foment de la 
competitivitat.

Molts centres educatius ja fa 
temps que ens movem fent 
canvis organitzatius, meto-
dològics i materials a les au-
les, que permeten fomentar 
la curiositat, la creativitat, el 
treball cooperatiu, el respecte 
per la diversitat, la flexibilitat 
per adaptar-se a les exigències 
d’un món canviant i l’esperit 
crític en els infants. Però tam-
bé és ben cert que tot canvi 
té al darrere moltes hores de 
documentació, recerca, debat, 
inquietuds, reflexió... Posar en 
marxa noves pràctiques edu-
catives no és fàcil, però ens 
permet evolucionar cap a un 
aprenentatge més globalitzat i 
significatiu.
Així doncs, veiem la neces-
sitat de crear estratègies que 
permetin a tots els infants ser 
competents davant les deman-
des que presenta la societat 
actual, capaç de generar diàri-
ament gran quantitat d’infor-
mació. A partir d’aquí sorgei-
xen els Espais d’Aprenentatge, 
amb la finalitat de proporcio-
nar als infants una educació 
activa, oberta i flexible la qual 

és capaç de respectar els seus 
interessos i el seu procés evo-
lutiu.
Espais d’Aprenentatge: noves 
metes educatives
L’arribada dels Espais d’Apre-
nentatge ha suposat una 
transformació pedagògica sig-
nificativa dins el sistema edu-
catiu actual, ja que tenen com 
a finalitat fer front a les noves 
demandes de la realitat que 
ens envolta, atenent sempre a 
les necessitats de l’infant.
En el moment actual d’efer-
vescència d’un canvi d’escola 
a Catalunya, en aquesta situa-
ció de pas d’un sistema trans-
missor a una escola basada 
en l’adquisició de competèn-
cies, com escola hem fet un 
pas en la reorganització dels 
espais i els temps escolars. 
Es tracta d’aprendre a viure 
junts coneixent millor els al-
tres, crear projectes comuns, 
que fomentin la capacitat de 
creació, d’iniciativa pròpia i la 
flexibilitat davant noves situ-
acions, que fomentin una se-
guretat emocional com a pro-
tecció de situacions canviants. 

Tot aquest seguit de metes les 
assumeixen els Espais d’Apre-
nentatge, els quals vetllaran 
per l’educació humana i la fe-
licitat dels infants.
El treball mitjançant els Espais 
d’aprenentatge consisteix, bà-
sicament, en una manera dife-
rent d’organitzar els alumnes, 
l’espai i els materials per tal de 
propiciar i construir un lloc 
d’aprenentatge que sorgeix es-
pontàniament.
Però, quin paper hi juga ca-
dascú?
L’alumne construeix el seu 
propi aprenentatge. Investiga, 
prova, assaja, modifica, cons-
trueix, destrueix, parla, raona, 
explica, inventa...
L’educador fa de guia, d’orga-
nitzador i de mediador facili-
tant el procés d’aprenentatge.
L’acció es basa en l’elecció lliu-
re de les propostes o jocs com 
a principals recursos didàctics 
i d’aprenentatge, amb la possi-
bilitat de barrejar alumnes de 
diferents edats.
A l’Escola Mowgli, ja fa tres 
cursos escolars que vam ini-
ciar aquest repte de treballar 

Els espais d’aprenentatge, un nou repte
per espais. Vam començar a 
implantar aquesta metodolo-
gia a l’Etapa d’Educació Infan-
til i actualment tots els nens 
i nenes de primària ja estan 
immersos en aquest tipus de 
treball.
Tots els espais són rics en acti-
vitats, vivències i reptes on els 
infants lliurement escullen les 
opcions que més necessiten.
Des de la nostra experiència 
hem vist que són molts els 
avantatges i beneficis de tre-
ballar per espais:
• Fomenten el treball 
col·lectiu, l’ajuda mútua i l’in-
terrelació entre infants de di-
ferents edats.
• Afavoreixen l’autono-
mia del nen respecte l’adult.
• Desperten la curiosi-
tat i la motivació de l’alumne.
• Potencien el diàleg, 
l’escolta i la comunicació.

Aquesta organització ens ha 
permès dissenyar i organitzar 
diferents entorns d’aprenen-
tatge que recullen els aspectes 
bàsics de les àrees del currí-
culum d’infantil i primària. 
Espais motivadors que aniran 
evolucionant al llarg del curs 
adaptant-se a les necessitats i 
demandes que vagin sorgint.

Des de l’Escola Mowgli apos-
tem per metodologies que 
millorin els processos d’ense-
nyament-aprenentatge centra-
des en els infants i que posin 
l’accent en el treball per com-
petències. Considerem que és 
essencial gaudir del que es fa 
perquè es produeixi aprenen-
tatge i quina millor manera 
que fer-ho a través del joc. Tal 
i com diu Francesco Tonucci: 
“Tots els aprenentatge més 
importants de la vida es fan 
jugant”.

Els alumnes d’educació infan-
til hem estat treballant la cul-
tura del pensament mitjan-
çant tres nius trobats al pati 
de la llar d’infants. A P3 hem 
utilitzat les claus del pensa-
ment. Mitjançant aquestes, 
hem observat quina funció 
tenen els nius, hem parlat 
sobre la forma que tenen i 
la responsabilitat dels ocells 

“pares”.¡
En canvi, a P4 hem aprofitat 
per desenvolupar la rutina 
“Veig, penso i em pregunto” 
tot afirmant què veiem, pen-
sant què pot ser aquest mate-
rial del plat i preguntant-nos 
qui pot viure en aquests nius, 
com els ocells es poden fer 
una casa tan ben feta amb 
troncs, etc.

Qui pot estar criant en els 
arbres de l’Acadèmia ?
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Centrat especialment en l’àm-
bit de la sostenibilitat, el pro-
jecte internacional Erasmus+ 
té per emblema la frase Little 
steps make a big difference. 
Together we care of our home. 
L’objectiu primordial dels 
centres participants és acon-
seguir el certificat green flag 
(bandera verda), un guardó 
reconegut internacionalment 
i que distingeix els centres es-
colars que emprenen accions 
per aconseguir un entorn més 
sostenible. En aquest projec-
te participen diversos països 
europeus: Eslovàquia, Grècia, 
Polònia, Turquia, Rumania i 
Espanya.
Malgrat que Erasmus+ es di-
rigeix bàsicament als alumnes 
de 3r d’ESO, des de la coordi-
nació del projecte s’assenyala 
la importància de la implica-
ció de tots els nivells existents 
a l’institut per assegurar que 

sigui un èxit rotund. A més, 
és important destacar que el 
poble de Capellades, des de 
fa alguns mesos, ja ha posat 
en marxa diversos programes 
sostenibles com la recollida de 
residus porta a porta, que con-
sisteix en reciclar els diferents 
residus en diversos conteni-
dors i dies diferents (un per al 
plàstic, un altre per al paper, 
un altre per als residus orgà-
nics...) per assegurar, d’aques-
ta manera, una nova vida per 
a les deixalles.
A més d’aconseguir una escola 
més verda, Erasmus+ també es 
proposa millorar els coneixe-
ments dels seus participants, 
avançar en diferents aspectes a 
nivell acadèmic i personal, així 
com ampliar els coneixements 
culturals, geogràfics i històrics 
sobre els països de la resta de 
centres implicats en el projecte, 
ja que possibilita que els estu-

L’Institut Molí de la Vila de Capellades participa en un projecte 
internacional Erasmus+

diants més involucrats tinguin 
l’oportunitat de viatjar i gaudir 
d’una estància a un altre país.
Per coordinar el projecte, du-
rant la setmana del 16 al 21 

de desembre ja es va realitzar 
una primera mobilitat en què 
tres professores del Molí de 
la Vila van viatjar a Polònia, 
on es van decidir quins serien 

els punts claus i les estratègies 
a seguir al llarg de tot l’Eras-
mus+ conjuntament amb els 
altres professors dels diferents 
països.

Aquest mes de desembre, a 
l’escola del Pare Ramon Cas-
telltort i Miralda, hem cele-
brat diferents festes per tal 
d’apropar els alumnes a les 
tradicions del nostre País.
El dia 5 de desembre va ar-
ribar Sant Nicolau a l’escola 
i va ser rebut amb una gran 
recepció per part de grans i 
petits.  Els alumnes de 3r de 
Primària li van oferir el tra-
dicional “ Ball de bastons” i 
Sant Nicolau va obsequiar tot 
l’alumnat amb un petit detall, 
com cada any.
A finals d’aquest mes de de-
sembre, els alumnes d’Educa-
ció Infantil i Primària, treba-

llant valors com la solidaritat, 
l’empatia i l’esforç, van oferir 
un festival de Nadales i Poe-
mes a les famílies. 
Els nens i nenes de Cicle Su-
perior van representar, per 8è 
any consecutiu, “Els Pasto-
rets”, amb molt encert.
Els assistents als Festivals 
de Nadal i als Pastorets van 
col·laborar, un any més, amb 
la recaptació voluntària de 
diners per a La Marató de 
TV3 d’enguany, aconseguint 
un import de 610€.
Gràcies a tota la comunitat 
educativa per fer possible 
aquesta bona convivència en-
tre tots!

Celebració de diferents 
actes nadalencs a l’escola 
Ramon Castelltort

Els docents i alumnes de la 
FP, uns bons actors.
La Veu de l’Anoia té una sec-
ció anomenada “Cuinem i 
Tastem”. En aquesta secció es 
proposen plats per fer a casa 
i en què hi participen cuiners 
de la comarca i un persona-
litat de diferents sectors de 
l’Anoia. Aquesta és la novena 
entrega del “Cuinem i tastem” 
i en aquesta ocasió els nos-
tres alumnes de la FP van ser 
els responsables de preparar 
diversos plats que comparti-
ran amb l’equip de La Veu de 
l’Anoia. Felicitats a tots ple-
gats.

El MOU-TE a Claverol.
Aquest cap de setmana, els 
grups de Mou-te de 3r d’ESO 
a 2n de Batxillerat han anat 
a Claverol (Pallars Jussà) de 

convivències. També hi han 
participat alguns joves del 
projecte “La Peça”.

En Magí Moles ens visita i ens 
parla sobre els Tres Tombs!
Els alumnes de 2n de Primària 
escoltem amb atenció la xerra-

Activitats a l’Escola Pia

da sobre els 3 Tombs.
Moltes gràcies!

4t de Primària al teatre!!!
Els alumnes de 4t han anat a 
veure una obra de teatre en 
anglès: Tarzan! 
S‘ho han passat molt bé!
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Aprofitant que venia la desfi-
lada dels Tres Tombs d’Iguala-
da, una Festa Tradicional d’In-
terès Nacional, hem fet una 
visita al Museu del Traginer.
Com ja és tradició a l’escola, 
els alumnes de quart hem vi-
sitat el museu. D’aquesta ma-
nera, hem vist la diferència 
entre els mitjans de transport 
de principis de segle XX i els 
actuals. També hem pogut 
conèixer de primera mà com 
funcionaven els carruatges i 
quins estris s’utilitzaven per 
cuidar els cavalls. La gran di-
versitat d’instruments i dili-
gències també ens ha permès 
copsar les diferències entre les 
classes socials de l’època.
Ha estat una sortida lúdica i 
productiva, que ens ha permès 
endinsar-nos en un món força 
llunyà i desconegut.

El Jesús i Maria visita el Museu del 
Traginer

El dijous 20 de desembre, els 
nens i les nenes de segon del 
cicle inicial van anar a Can 
Canadell per motivar i prepa-
rar l’arribada del Nadal.
La presentació va començar 
amb l’aparició del Caganer, la 
figureta més famosa del món, 
però alhora, la més incom-
presa. Els va proposar que 
l’ajudessin a muntar un gran-
diós pessebre vivent a l’entorn 
de la casa.
Tot formant equips, cada grup 
es va repartir per racons i es 
van disfressar d’unes determi-
nades figuretes del pessebre 

(pastors, comerciants, Reis 
Mags, patges, dimonis, àngels, 
Josep i Maria, el nen Jesús...)
Van representar entre tots de 
manera dinàmica la història 
del Naixement de Jesús amb el 
caganer com a narrador. Men-
trestant van anar filmant les 
diferents situacions en DVD. 
Van acabar amb tots els perso-
natges cantant  unes nadales a 
l’establia.
Un cop finalitzat el pessebre 
vivent van dinar i després per 
acabar el dia d’allò més bé van 
compartir una estona de joc 
lliure.

Sortida a Can Canadell 
de 2n de CI dels Maristes

Dos alumnes de 1r de bat-
xillerat de l’Institut Molí de 
la Vila de Capellades van 
participar el passat mes de 
novembre en un semina-
ri a Berlín organitzat per la 
UNESCO. Els alumnes, que 
van fer una estada de 6 dies a 
la ciutat alemanya, hi van ser 
convidats gràcies a la relació 
d’intercanvi que ja durant el 
curs anterior des de Cape-
llades es va realitzar amb un 
institut de la ciutat.
Aquest projecte, en el qual 
van participar 20 adoles-
cents de diferents països 
d’Europa (Anglaterra, Ale-
manya, França, Polònia, Es-
tònia…), està basat en l’ob-
jectiu d’aportar una mirada 
transnacional al treball sobre 
els Patrimonis Nacionals de 
la UNESCO, que es troben 
en diferents països. El semi-
nari, a més, persegueix tam-
bé finalitats lingüístiques i 
de convivència i, per aquest 
motiu, els participants es 
van allotjar en un alberg en 
què la llengua vehicular era 
l’anglès. Durant l’estada, els 
participants van poder as-
sistir a diverses conferències 
culturals, van participar de 
debats sobre la situació local 
de Berlín, i van visitar alguns 

Patrimonis Nacionals de la 
UNESCO i diferents instituts 
de la ciutat, sense descuidar 
el necessari temps lliure a les 
tardes que els va servir per 
descobrir la ciutat. 
En paraules dels alumnes 
Pau Guinart i Estel Cente-
llas, els dos joves capelladins 
participants, es tracta d’una 
experiència molt enriquido-
ra ja que “hem après moltes 
coses de diferents cultures 

i llocs del món” alhora que 
coincideixen en què “la mi-
llor part del viatge ha es-
tat conèixer gent nova i fer 
nous amics, i pensem que la 
convivència amb ells ens ha 
aportat molt a nivell perso-
nal, a més de fer-nos adonar 
de com d’important és des-
cobrir coses noves i sortir 
del nostre entorn per poder 
créixer com a persones.”

Dos alumnes de l’Institut Molí de la 
Vila de Capellades participen d’un 
seminari de la UNESCO a Berlín

Al llarg del desembre l’Aca-
dèmia ha participat en diver-
ses activitats solidàries vers 
la població més necessitada. 
Amb aquestes activitats l’Aca-
dèmia ha intentat fomentar la 
mobilització, l’activisme i el 
compromís dels seus alumnes 
vers la situació de desavantat-
ge social i econòmic que afec-
ta a un nombre important de 
població i en particular d’in-
fants. Aquesta transmissió de 

valors ens permet ensenyar a 
ser més conscients de la rea-
litat que ens envolta i inten-
tar eliminar la discriminació 
per raons de procedència 
social, d’origen i confessió.  
A la fotografia podem reflec-
tir aquesta participació dels 
nostres alumnes amb les més 
de 45 joguines aportades a la 
Creu Roja en la seva campa-
nya de cap nen sense joguina.

Activitats solidàries de 
l’Acadèmia Igualada



  |  5Divendres, 25 de gener de 2019 Pa amb Oli i Xocolata!

L’Institut Pla de les Moreres va 
presentar per la Festa Major 
d’hivern de Vilanova del Camí 
un nou projecte Erasmus rela-
cionat amb la promoció tu-
rística del municipi.  Des del 
centre han editat una sèrie de 
tríptics, en diferents idiomes, 
per donar a conèixer alguns 
trets particulars de Vilanova 
del Camí. Un material al qual 
es pot accedir de manera físi-
ca, en paper, i també digital. 
La idea de crear aquests mate-
rials va sorgir del propi centre, 
després de comprovar que al 
web de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí hi havia bona 
informació turística i de co-
neixement sobre el municipi, 
però que només estava publi-
cada en català. Fina Termens 
coordinadora pedagògica del 
centre ens recorda l’interès i 
l’aposta que  l’institut fa en el 
coneixement de les llengües 
estrangeres i d’aquí que es 
plantegessin “treballar dur per 
fer possible aquest projecte”.
En total s’han editat tríptics 
en sis idiomes: català, caste-
llà, francès, anglès, alemany i 
portuguès. La tria de les dues 
últimes llengües ha estat una 
mica condicionada per les 
possibilitats i l’accés a la tra-
ducció, però de fet el mateix 
dia de presentació del projec-

te a la Fira del Camí Ral, van 
fer alguns contacte amb altres 
persones per poder traduir-lo 
en el futur, en italià i japonès. 
Estan completament oberts i 
fan una crida a la col·labora-
ció de tothom qui vulgui do-
nar-los un cop de mà.  
I és que tot i que el projecte 
podria ampliar-se més enda-
vant, després d’un any i mig, 
ha culminat la primera etapa 
de la feina feta que ha comp-
tat amb la implicació de tot 
el centre. Directament hi ha 
intervingut una quinzena de 
professors, com explica Emi-
li Morales, coordinador dels 
projectes internacionals, qui 
afirma que ha estat un treball 
en equip molt profitós per 
a professorat i alumnes. La 
idea és continuar treballant 
en aquest sentit “implementar 
aquestes estratègies dins de 
l’aula, però que també tinguin 
impacte fora del centre”.
El motor d’aquest projecte ha 
estat el programa Erasmus + 
KA1: “Open up your mind, 
open up your town!”, que pre-
cisament té com objectiu la 
formació dels docents a l’es-
tranger. “Vam triar cursos in-
teressants per poder vehicular 
el projecte a l’aula i afavorir la 
creació d’un producte de qua-
litat”.

L’Institut Pla de les 
Moreres edita material 
de promoció turística del 
municipi en sis idiomes 

La International Science Teac-
hing Foundation (creadora de 
Science Bits) desitjà reconeixe 
el nostre esforç i implicació 
en la introducció a la nostra 
escola de metodologies didàc-
tiques per a l’ensenyament de 
la ciència basades en la recerca 
educativa. 
És per aquest motiu que la set-

mana passada representants 
de Science Bits varen venir a 
l’Acadèmia a fer l’acte d’entre-
ga d’una placa al director, al 
cap d’estudis de secundària i 
als delegats de curs de l’etapa 
educativa, que certificava l’ex-
cel·lència educativa del nostre 
centre en l’àmbit de l’educació 
científica.

Reconeixement d’Science 
bits a l’Acadèmia Igualada

El conseller d’educació, Jo-
sep Bargalló, acompanyat 
de l’alcalde de la ciutat Marc 
Castells, va visitar l’institut el 
divendres 18 de gener. Va re-
unir-se amb l’equip directiu i 
seguidament va realitzar un 
breu recorregut per diferents 
espais del centre, per tal de co-
mentar diversos aspectes rela-
cionats amb l’institut i copsar 
el treball diari en un dia nor-
mal de classes.
En la trobada amb l’equip di-
rectiu, a la qual van assistir 
també dos alumnes represen-
tants del Consell de revista, es 
van comentar les característi-
ques del centre −que enguany 
compleix 25 anys, per tant, 
amb un recorregut ja ben con-
solidat−, de quatre línies, amb 
uns 680 alumnes entre ESO i 
Batxillerat, i l’únic de la zona 
que imparteix la modalitat 
d’Arts plàstiques i escèniques. 
També es van comentar com a 
trets específics la seva situació 
privilegiada al centre de la ciu-
tat, però envoltat de prou zona 
verda amb el Parc del Xipre-
ret, i el seu alumnat procedent 
de diverses escoles i localitats 
de la comarca i d’entorns força 
diversos. 
Així mateix, durant la trobada 
es van explicar els programes 
d’innovació que duu a ter-
me l’institut, com el projec-
te “Avancem: ensenyament i 
aprenentatge integrat de les 
llengües”, que pretén reforçar 
la competència plurilingüe 
dels alumnes i implementar 
un ensenyament competencial 
i transversal entre les diferents 
llengües. També es va valo-
rar positivament que el Joan 

Mercader disposa del distintiu 
d’Escola Verda i participa en 
els programes TEI (tutoria en-
tre iguals). Igualment, aquest 
curs ha estat seleccionat per 
participar al programa d’in-
novació educativa STEAM.
cat, el qual pretén afavorir 
les competències científiques, 
tecnològiques i matemàtiques 
per tal de promoure la ciència, 
la tecnologia i les matemàti-
ques en la societat. Relacionat 
amb aquest projecte, el con-
seller va valorar la possibilitat 
que el centre pogués ser centre 
de referència. Es va comentar 
també la implementació del 
programa Suport Vital Bàsic, 
que pretén donar habilitats i 
coneixements al professorat 
per formar l’alumnat per do-
nar una resposta adequada, 
segons la seva edat, davant 
d’una persona que ha sofert 
una aturada cardíaca. 
El Batxillerat escènic va ser un 
altre dels temes de la reunió, 
comentant-ne aspectes del 
currículum i dels interessos 
de l’alumnat. El conseller es 
va interessar igualment pels 
Tallers d’Oratòria, que s’han 
implementant a l’institut al 
llarg dels últims anys a quart 

curs d’ESO i a Batxillerat i 
que estan donant uns resultats 
molt bons pel que fa a la com-
petència oral de l’alumnat. 
Es va valorar positivament 
la participació de l’institut al 
projecte “Debat a bat”, i es va 
contemplar la possibilitat de 
participar a la “Lliga de debat 
de secundària i de batxillerat”, 
en què hi participen centres i 
universitats de tot Catalunya. 

Durant la visita, el conseller 
i l’alcalde també van fer un 
recorregut per l’institut i van 
poder veure els diferents i es-
pais i instal·lacions del centre, 
així com també l’exposició so-
bre el modernisme preparada 
per l’alumnat de batxillerat de 
la modalitat d’Arts. Igualment, 
van poder assistir durant una 
estona a algunes de les classes 
que es desenvolupaven durant 
el matí. 
En conclusió, la visita potser 
va ser una mica breu, però 
va resultar prou profitosa, ja 
que el conseller es va mostrar 
molt interessat pels diferents 
projectes que es duen a terme 
a l’institut i per conèixer i co-
mentar com s’hi desenvolupa 
el treball diari. 

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, 
visita l’institut Joan Mercader

El divendres 11 de Gener va 
venir a la classe dels Capgros-
sos una noia que es deia Laia. 
Ella era l’encarregada de fer-
nos el taller del so.
Ens va repartir un dossier i 
vam començar a parlar de te-
mes relacionats amb el so. Ens 
va ensenyar un sonòmetre, que 
és l’aparell amb el que podem 
mesurar els decibels del so.
Per acabar, vam anar a mesurar 
els decibels que hi havia a dife-
rents aules de la nostra escola i 
zones exteriors d’aquesta.
Vam veure que els nivells de so 
que ens envolten són molt ele-
vats i que hem d’esforçar-nos 
en intentar crear un entorn amb sorolls més baixos i agra-

Taller de so al Jesús i Maria

dables.
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A Infantil participem al pro-
jecte telemàtic iaia Rondalla
Els nens i nenes d’I-5 parti-
cipem, juntament amb altres 
escoles, al projecte telemàtic 
Rondalla, terra de contes. En 
aquest projecte la iaia Ronda-
lla és qui ens proposa activitats 
per fer entre totes les escoles.
Després de presentar-nos, hem 
estat creant els personatges del 
conte de la Rateta que escom-
brava l’escalte i també els hi 
hem construït una gran casa.  
Com que ens agrada molt es-
coltar i explicar contes hem de-
cidit anar a representar el conte 
amb els titelles als nostres com-
panys d’Infantil.
Ara comencem una nova aven-
tura junts. Inventarem un con-
te de por!

Activitats de 2n de Primària. 
Escola sostenible, escola ver-
da
 
- L’aigua sempre ha sortit per 
l’aixeta?
Al llarg del curs, a la nostra es-
cola es porten a terme una sè-
rie d’activitats a tots els cursos 
per anar treballant i sensibilit-
zant l’alumnat sobre el tema de 
la reducció i el bon triatge dels 
residus, estalvi energètic, cons-
ciència de l’estat del planeta.
Els nens i nenes de segon han 
anat al museu de la pell per 
observar com arribava l’aigua 
a les cases en l’època dels seus 
besavis i avis. Han vist com 
l’anaven a buscar, de quina ma-
nera la utilitzaven en les acti-
vitats quotidianes. No era tan 
senzill com ara que amb un cop 
d’aixeta ja tenim aigua! També 
han pogut observar com amb 
la força de l’aigua es movien 
els molins i altres màquines. 
Finalment, han pres conscièn-
cia que el recurs de l’aigua es 
limitat, cal estalviar-la i fer-ne 

un bon ús. Han après i gaudit 
al veure tants estris antics, que 
pocs d’ells havien vist mai.
 
- Taller : Embolcall sostenible
Un dia al matí, va venir el Car-
los i va explicar, mitjançant un 
conte, quin material o quin es-
tri cal utilitzar per embolicar 
l’esmorzar. Tot seguit, l’alumnat 
va treure el seu esmorzar i va 
anar reflexionant si el seu em-
bolcall era respectuós amb el 
medi ambient. 
La conclusió va ser que l’ alum-
nat que portava carmanyola o 
funda, no generava cap impac-
te en el medi, però qui porta-
va paper d’alumini o plàstic va 
fent que s’acumulin residus, 
evitables, al nostre planeta.
El formador els va felicitar per-
què la gran majoria portaven 
carmanyoles. Va ser un taller 
molt interessant i entenedor.

A 4t seguim amb el projecte 
“Junts per ajudar a créixer als 
infants per a la societat del 
demà”
Ja és el quart curs que seguim 
amb aquest projecte de tutoria.
L’objectiu és mostrar a les famí-
lies com treballem les habilitats 
emocionals socials i bàsiques, 
la convivència escolar i la ur-
banitat. A la vegada és també 
un espai virtual per a les famí-
lies, ja que poden participar 
aportant reflexions, materials i 

idees, compartint així l’engres-
cadora tasca de fer créixer a 
l’alumnat a nivell humà i per-
sonal.
Podeu anar seguint les col·la-
boracions des de la pàgina web 
de la nostra escola, a l’apartat 
bloc de quart.

Projectes Cicle Mitjà
Després d’una gran satisfacció 
en el resultat del treball dels 
projectes  de cicle mitjà del curs 
passat “La matèria”, “L‘alimen-
tació”, “Els països”, “Egipte”, 
“Química” i “Incendis fores-
tals” hem començat aquest curs 
reprenent de nou el projecte de 
l’alimentació i aquest trimestre 
nous projectes: “L’esport·, ”Els 
monuments”, “Els romans” i 
“Els dinosaures”. Volem cons-
cienciar al nostre alumnat de 
la importància d’una alimen-
tació saludable i de les conse-
qüències d’una mala nutrició. 
Però sobretot volem despertar, 
conrear l’actitud d’aprendre 
a aprendre.  Per això cada di-
marts a la tarda, l’alumnat de 
cicle mitjà, s’endinsa en aquests 
móns. Apostem per una me-
todologia activa (learning by 
doing) on ells són  els prota-
gonistes ja que són ells els qui 
investiguen, busquen, constru-
eixen el coneixement i després 
el comparteixen potenciant 
l’aprenentatge entre iguals tot 
treballant cooperativament.

Darreres activitats a les Escolàpies 
Igualada

A la Institució Igualada 
(Montclar Mestral), els alum-
nes de l’ESO i dins de l’assig-
natura de tecnologia han optat  
per l’aprenentatge per projec-
tes. Durant unes setmanes van 
tenir que construir una es-
tructura de paper que pogués 
suportar més de 50 kg sense 
trencar-se! Després de cer-
car la informació necessària 
i d’utilitzar els mitjans infor-
màtics, els nostres alumnes ho 

han aconseguit! Van descobrir 
que si feien una estructura uti-
litzant triangles, els pesos es 
distribuïen de tal manera que 
aquestes estructures, a simple 
vista, molt febles, eren capaces 
de suportar aquests 50 kg.
Durant el procés, han après a 
cercar la informació més adi-
ent a la xarxa, a treballar en 
equip, a organitzar-se la feina 
i a treballar de forma autòno-
ma. 

Els alumnes de l’ESO, 
a l’assignatura de 
tecnologia treballen “El 
poder dels triangles”

Els alumnes de 6è de primària 
han estat treballant, en el marc 
de l’activitat complementària 
de llenguatges, la creació de 
pàgines web amb la tecnologia 
de Google Sites.
L’activitat s’ha fet en parelles i 
els alumnes van poder escollir 
el tema sobre el que volien tre-
ballar, tot i que la importància 
va recaure en l’elaboració d’un 
bon disseny de la pàgina, en 
l’esquematització del contin-

Alumnes de 6è  de la 
Institució Igualada creen la 
seva pàgina web

gut i en el seguiment d’una 
guia d’estil que prèviament ha-
vien treballat. 
Un cop les pàgines han estat fi-
nalitzada se n’ha fet la presen-
tació davant dels companys.
Així doncs, s’han pogut veure 
pàgines de temàtica molt vari-
ada com, per exemple: Els co-
lors de la tardor, Nens i pan-
talles, Seguretat a les xarxes 
socials o una guia de viatge a 
Nova York.
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CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Cape-
llades amplia el marc 
de col·laboració amb 

l’entitat Societat La Lliga tot 
signant un conveni de cessió 
de quadres, valorats en quatre 
mil euros.
Actualment l’Ajuntament de 
Capellades és el titular del 
Fons Municipal d’Art on estan 
dipositades i inventariades les 
diferents obres guanyadores 
del Concurs de Pintura Ràpi-
da Joan Campoy, des de l’any 

1987 fins ara. La Societat La 
Lliga ha demanat poder ex-
posar part d’aquesta obra de 
manera continuada a les seves 
instal·lacions. En aquest sen-
tit, s’ha signat un conveni on 
s’estableix que l’Ajuntament 
cedirà de manera gratuïta 8 
quadres a l’entitat, durant 6 
mesos prorrogables fins l’any. 
La Societat La Lliga s’encar-
regarà d’organitzar-ne l’expo-
sició i tenir cura de les obres.
El regidor de Cultura, Àn-
gel Soteras, valora en positiu 
aquest acord ja que “permet 

Nou conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i La Lliga

CAPELLADES / LA VEU

Quins són els llibres 
més prestats a la Bi-
blioteca El Safareig 

de Capellades? Aquests dies 
les Biblioteques de La Xarxa 
estan publicant el llistat dels 
llibres que més s’han prestat 
durant l’any 2018.
Aquesta classificació capella-
dina no coincideix amb les al-
tres llistes –ni de la comarca 
ni de La Diputació- excepte 
en el llibre juvenil Wonder.
Si comencem el repàs per les 
novel·les d’adult, el llibre més 
prestat ha estat “La dona a la 
finestra”, de A.J. Finn, seguit 
per “La chica del tren”, de 
Paula Hawkins.
En novel·la juvenil, aquí sí 
com a tot arreu, la novel·la 
que ha tingut més demanda 
és “Wonder”, de R.J. Pala-
cio, seguida més de lluny per 
“Objectivo: tú y yo” d’Elle 
Kennedy.

donar visibilitat al nostre 
Fons d’Art i amplia les vies de 
col·laboració amb la Societat 
La Lliga més enllà de la mi-
llora constant de les instal·la-
cions de la qual n’és prova la 
inauguració de la Sala Petita, 
completament equipada, o 
la recuperació de l’aportació 
econòmica superior als 2.000 
euros per a l’organització d’es-
deveniments que l’Ajunta-
ment va deixar de fer fa més 
de 10 anys i que La Lliga ha 
pogut tornar a gaudir aquest 
2018”.

El conte més prestat entre els 
nens i nenes de més d’11 anys 
és “Tot o res” del Jeff Kinney. 
Els qui tenen entre 8 i 11 anys 
han gaudit amb el “Manual 
de la bruja” de Malcolm Bird 
i els més petits –menys de 
8 anys- amb “Vols tocar un 
monstre?” de l’Stuart Lynch.
En còmic d’adult ha triom-
fat la Raquel Riba amb “Lola 
Vendetta: más vale Lola que 
mal acompanyada” i en còmic 
infantil el “Detectiu Conan” 
de Aoyama Gosho.
Pel que fa a les pel·lícules, la 
que més vegades s’ha agafat 
és “Lion” en adults i “La Ove-
ja Shaun. Temporada 2” en 
infantil.
A nivell de revistes les més 
sol·licitades són “Speak up” i 
“El Jueves”.
Finalment, en música desta-
ca “In the future” dels Black 
Mountain i les “Cançons per 
emportar” de la Lali Ronda-
lla.

Els llibres més prestats a 
la biblioteca El Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

La primera setmana de 
febrer a Capellades se 
celebra la Festa Major 

d’Hivern, en honor a la patro-
na, Santa Dorotea,
Per això s’ha preparat una se-
lecció de propostes culturals i 
lúdiques per a edats i gustos 
diferents. El gran gruix de les 
activitats es duran a terme al 
Teatre La Lliga de Capellades, 
amb entrada gratuïta.
En primer lloc el divendres 1 
de febrer, a dos quarts de nou, 
s’obrirà amb l’espectacle tea-
tral “A mí no me escribió Ten-
nessee Williams (porque no 
me conocía)”, dirigit per Marc 
Rosich i protagonitzat per Ro-
berto G. Alonso, donant vida 
a una dona d’edat indefinida 
però amb gust per la hipèr-
bole sentimental. Rere les se-
ves històries apareix la figura 
d’una persona desnonada 
emocionalment i econòmica 
que lluita per la supervivència 

emmirallant-se en la ficció.
Per al diumenge 3 de febrer, la 
proposta és doblement musi-
cal. Pel matí, Concert vermut 
de Santa Dorotea organitzat 
des de la Societat La Lliga, 
a la una a la Cafeteria, amb 
Fraggle Folk. En Santi Mén-
dez, guitarra i Àngel Laguna, 
Wisthles i altres pitos oferiran 
la seva música tradicional ir-
landesa i catalana.   

Tot a punt per la Festa Major d’Hivern

A les 6 de la tarda “3 i acció!” 
Concert de bandes sonores 
de pel·lícules amb la JOSA, 
la Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia, dirigida per Josep 
Miquel Mindán.
El dia 6 començarà amb l’Ofi-
ci de Festa Major a les 11:15 
a l’església de Santa Maria i 
seguirà a migdia, a les 12:30, 
amb l’espectacle familiar 
“Gran Hotel Italino” de la 
Companyia La Tal. L’argu-
ment gira al voltant d’un per-
sonatge que s’encarrega de 
rentar els llençols d’un gran 
hotel, creant-se un món para-
l·lel i ple de fantasia.
Tal com destaca la regidora, 
Susana Moreno, “la progra-
mació dels actes de Santa Do-
rotea ha anat evolucionant, 
en funció de les respostes que 
hem anat tenint. L’espectacle 
pel públic familiar és un èxit 
garantit, de la mateixa mane-
ra que també es ben rebuda 
una programació cultural de 
teatre”.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest 2018 el servei 
de Teleassistència ha 
seguit la dinàmica de 

les edicions anteriors i ha con-
tinuat creixent. Ara com ara hi 
ha 127 usuaris actius. Aquest és 
un servei que els usuaris cape-
lladins valoren de manera molt 
positiva ja que –a través de la 
línia telefònica- estan 24 hores 
al dia connectats a una central, 
amb un equip de professionals 
gestionant si cal la resposta rà-
pida davant una necessitat com 
ara una caiguda o altres emer-
gències que es donen dins la llar. 
Aquest any 2018 el servei s’ha 
reforçat amb dues propostes. 
D’una banda, la Teleassistèn-
cia ha fet un seguiment entre 
els seus usuaris, conjuntament 
amb les treballadores socials 
Sònia i Carme, per acompa-
nyar-los durant l’aplicació del 
nou sistema de recollida d’es-
combraries Porta a Porta. Els ha 

ajudat en els dubtes i ha solucio-
nat les diferents dificultats.
D’altra banda, s’ha organitzat la 
gestió de la custòdia de claus. 
Aquest és un servei molt res-
trictiu que s’ofereix només als 
avis i àvies de més de 80 anys, 
que no tenen a prop cap fami-
liar ni persona de referència. 
En aquests casos específics, 
la Policia Local de Capellades 
pot tenir custodiada la clau del 
domicili per utilitzar-la en cas 
d’emergència.
Per demanar més informació 
sobre la Teleassistència només 
cal adreçar-se a l’àrea de serveis 
socials de l’Ajuntament de Ca-
pellades, al 93.801.10.01, exten-
sió 2030.
El regidor d’Acció Social, Sal-
vador Vives, valora la Teleas-
sistència també en positiu ja 
que “és un servei que té com  a 
objectiu facilitar l’autonomia de 
les persones, augmentar la se-
guretat a la llar i proporcionar 
tranquil·litat a l’entorn familiar.”

Continua creixent el 
servei de Teleassistència
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Oficina de Patrimoni 
Cultural (OPC) de la 
Diputació de Barcelona 

ha lliurat els Mapes de Patri·
moni Cultural d’Aguilar de 
Segarra i de Vallbona d’Ano·
ia als respectius ajuntaments, 
fruit del corresponent conve·
ni signat amb el municipi.
Amb aquest treball s’han in·
ventariat a Aguilar de Segarra 
159 elements del patrimoni 
cultural i natural del terme, 
dels quals el 81% correspo·
nen a patrimoni immoble 
(edificis, conjunts arquitectò·
nics, elements arquitectònics, 
jaciments arqueològics i obra 
civil), un 3% és moble (col·
leccions, objectes i elements 
urbans), un 1% documental 
(fons documentals i d’imat·
ges), un 12,5% immaterial 
(manifestacions festives, tra·
dicions orals, música i dansa, 
costumari i tècniques artesa·
nals) i un 2,5% natural (zones 
d’interès natural i espècimens 
botànics singulars).

Pel que fa a Vallbona d’Ano·
ia s’han inventariat 180 ele·
ments del patrimoni cultu·
ral i natural del terme, dels 
quals el 79% corresponen a 
patrimoni immoble (edifi·
cis, conjunts arquitectònics, 
elements arquitectònics, ja·
ciments arqueològics i obra 
civil), un 5% és moble (col·
leccions, objectes i elements 
urbans), un 3% documental 
(fons documentals i d’imat·
ges), un 6,5% immaterial 
(manifestacions festives, tra·

Vallbona d’Anoia ja disposa de Mapa 
del Patrimoni Cultural

dicions orals, música i dansa, 
costumari i tècniques artesa·
nals) i un 6,5% natural (zones 
d’interès natural i espècimens 
botànics singulars).
L’OPC realitza des de fa més 
de 19 anys els Mapes de Patri·
moni Cultural del municipis 
de la demarcació de Barcelo·
na que ho sol·liciten. Actual·
ment hi ha 168 municipis de 
la demarcació on ja s’ha re·
alitzat el mapa i una vintena 
més es troben en procés de 
realització.

VALLBONA D’A / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vallbo·
na ha cedit dues por·
teries noves de futbol 7 

i deu pilotes de futbol al club 
Vallbona futbol base. D’altra 
banda, el consistori també 
ha adquirit dues porteries 
de futbol sala per al pavelló 
municipal. El material s’ha 
comprat a través del Catàleg 

de serveis i petits municipis 
de la Diputació de Barcelona.
Amb la cessió d’aquest mate·
rial el consistori vol potenciar 
i incentivar la pràctica espor·
tiva entre els joves del muni·
cipi i donar suport al club de 
futbol local, per la importàn·
cia de l’entitat esportiva a la 
vida del municipi i per la seva 
implicació amb els joves vall·
bonencs

L’Ajuntament de 
Vallbona cedeix material 
al Vallbona Futbol base 

LA LLACUNA / LA VEU 

L’Ajuntament de la Lla·
cuna ha encarregat 
iniciar la valorització 

i arranjament de l’entorn del 
castell de Vilademàger. El 
projecte de millora de l’en·
torn de l’edificació constarà 
d’una millora dels accessos, la 
neteja del sotabosc per facili·
tar la visibilitat de les mura·
lles, la consolidació d’alguns 
elements arquitectònics en 
perill d’enderroc, i la creació 
de noves senyalitzacions i 
plafons interpretatius.
Amb aquests plafons també 
es vol millorar la comprensió 
del lloc i l’entorn de tothom 
qui visiti aquest indret. Un 
dels plafons, estarà situat al 
mirador i l’altre a la zona de 
les excavacions arqueològi·
ques, en què el text explicatiu 
de les restes s’acompanyarà de 
diverses imatges de recons·
truccions virtuals del castell 
en un dels seus moments més 
ben coneguts: el segle XI. La 
reconstrucció virtual mostra·
rà com hauria estat el recinte 

primigeni de Vilademàger al 
segle XI: un petit recinte em·
murallat amb una gran torre 
de guaita i una cisterna circu·
lar elevada, on un petit cos de 
guàrdia controlaria el territo·
ri immediat. 
ArqueoVitis SCCL s’ha en·
carregat del projecte de mi·
llora de l’entorn de l’edifi·

cació, Burgeon del projecte 
paisatgístic i Pablo Aparicio 
Resco amb assessorament 
històric de Mireia Sabaté, de 
la resconstrucció virtual.
Des del 2016 l’Ajuntament 
de la Llacuna treballa en la 
consolidació de la Torre de 
l’Homenatge i el Castell de 
Vilademàger, amb el suport 

La Llacuna treballa en la valorització i l’arranjament 
de l’entorn del castell de Vilademàger

de la Diputació de Barcelo·
na. El 2017 es van iniciar les 
primeres excavacions arque·
ològiques al voltant del cas·
tell. L’objectiu del consistori 
és recuperar i posar en valor 
aquest edifici singular del 
municipi. 
El castell conserva avui dia 
la torre de l’homenatge, l’es·

glésia d’estil romànic de Sant 
Pere de Màger, part de la 
muralla que es va construir 
al capdamunt de l’espadat i 
dues torres cilíndriques a la 
part sud·oest. La construcció 
del temple va lligada a la del 
castell i es pot situar pels vol·
tants del segle X. La situació 
privilegiada del Castell de Vi·
lademàger a la serra d’Ancosa 
permet gaudir d’una perspec·
tiva única sobre els paisatges 
de la Plana.
L’alcalde, Josep Parera, expli·
ca que l’Ajuntament “estem 
fent una clara aposta per la 
conservació i rehabilitació de 
tot el conjunt històric i pa·
trimonial que té el municipi, 
posar·lo en valor per donar a 
conèixer el municipi i fer ar·
ribar més visitants. En aquest 
sentit, des de l’ajuntament 
ara farà un any vam decidir 
començar a oferir de manera 
regular visites guiades, visites 
guiades al “castell de Vilade·
màger” i a “la Llacuna emmu·
rallada” al nucli del municipi 
coordinades per l’empresa 
Anoia Patrimoni.
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MASQUEFA / LA VEU 

El document, que comp·
ta amb el suport i la 
col·laboració de la So·

cietat Recreativa Unió Be·
gudenca, incorpora diverses 
actuacions de millora a la via 
pública i és previst que es pre·
senti públicament durant el 
proper mes de febrer.
Des que el passat 9 d’octubre 
de 2018 el Govern de la Ge·
neralitat de Catalunya va fer 
efectiu el decret d’agregació 
de La Beguda Alta al munici·
pi de Masquefa; l’Ajuntament 
s’ha fixat com una de les seves 
prioritats al llarg dels darrers 
mesos garantir la prestació 
dels serveis bàsics als veïns 
del nucli i plantejar aquells 
treballs necessaris per a pre·
servar un estat òptim dels es·
pais públics.
Aquesta línia d’acció es tra·
duirà, properament, en l’ela·
boració d’un Pla de Millora 
Urbana de La Beguda Alta 
impulsat per la Regidoria 
d’Urbanisme que té com a 
objectiu definir i executar les 
principals actuacions a duu 
a terme a la zona durant els 
anys 2019, 2020 i 2021.
Des del consistori, a més, es 
vol confeccionar aquest do·
cument amb el màxim de 
participació possible, de for·
ma consensuada i sumant to·
tes les sensibilitats existents 
al nucli. Per tot plegat, amb 
el propòsit de conèixer de 
primera mà les aspiracions, 
necessitats i demandes de 
teixit social i obrir el procés 
al conjunt dels veïns, el Pla 

s’està treballant de la mà de 
la Societat Recreativa Unió 
Begudenca; una col•labora·
ció que també és previst que 
es faci extensiva a l’Associació 
de Veïns de la Beguda Alta 
un cop presentada la primera 
proposta del projecte.

La presentació pública del 
projecte és prevista durant 
el proper mes de febrer
El Pla de Millora Urbana in·
clourà accions com la con·
tractació d’una empresa per 
al manteniment de les zones 
verdes; el trasllat permanent 
d’un membre de la Brigada 
municipal d’Obres i Serveis a 
La Beguda Alta; la substitució 
de l’actual enllumenat públic 
per tecnologia LED més efici·
ent i sostenible; l’arranjament 
del local social de la Societat 

L’Ajuntament de Masquefa treballa en 
la redacció d’un Pla de Millora Urbana 
de La Beguda Alta

Recreativa Unió Begudenca; 
la millora dels parcs infantils; 
la restauració de les fonts dels 
Oms i de la Mina; l’adequa·
ció de noves voreres sense 
barreres arquitectòniques; la 
renovació de les instal·lacions 
elèctriques; o el condiciona·
ment de la zona de conteni·
dors.
A més, al llarg de les darreres 
setmanes ja s’han executat di·
versos treballs d’arranjament 
al local social, que han impli·
cat la taulada, el sostre i la il·
luminació de l’equipament; 
s’ha renovat la il·luminació 
de la via pública amb l’ad·
quisició de tecnologia LED; 
s’han plantat nous arbres a 
la zona del pàrquing; i s’han 
restaurat i habilitat nous 
elements al parc del carrer 
dels Ametllers.

MASQUEFA / LA VEU 

Aquest mes de gener la 
Regidoria de Joventut 
obre una nova convo·

catòria de beques dirigida als 
estudiants residents a la vila i 
que cursin estudis oficials de 
grau universitari, diplomatura 
o llicenciatura, cicles formatius 
de grau mitjà (CFGM), cicles 
formatius de grau superior 
(CFGS), Batxillerat, ensenya·
ments professionals de música 
i dansa i estudis artístics supe·
riors a Catalunya.
Les sol·licituds per obtenir 
aquestes ajudes econòmiques 

es poden presentar del 17 de 
gener al 15 de febrer a la recep·
ció de l’Ajuntament, de dilluns 
a divendres (de 09 h. a 14 h.) i 
els dilluns i dijous (de 17 h. a 
19 h.) o a través de la seu elec·
trònica al web www.masquefa.
cat
Per optar a la beca cal emple·
nar el formulari corresponent i 
presentar la documentació ne·
cessària. Fora del termini esta·
blert no s’admetran sol·licituds 
per a la present convocatòria. 
Les bases de la convocatòria 
i tota la informació la podeu 
trobar a l’Oficina d’Atenció al 
Vilatà (OAV) de l’Ajuntament 

Sol.licitud de beques per a estudis postobligatoris

MASQUEFA /  

Els Socialistes de Mas·
quefa denuncien, en 
un comunicat que han 

fet arribar, “que el govern de 
Masquefa està equivocant les 
prioritats. Durant els darrers 
anys s’han invertit més de 4 
milions d’euros en piscines, 
i a hores d’ara, encara queda 
una piscina de ‘xapoteig’ per 
fer, ja que el municipi s’ha 
quedat sense una piscina d’es·
tiu degut a la cobertura d’una 
de les piscines. És a dir, les 
inversions en piscines que fi·
nalment s’haurà fet s’apropa·
rà als 5 milions d’euros. Pels 
Socialistes de Masquefa és 
evident que el govern local 
ha pres decisions de mane·
ra improvisada o bé pensant 
únicament en un interès par·
ticular i electoral”.
D’altra banda, també es de·
nuncia que “durant el darrer 
mandat les inversions en po·
lítiques vers les persones ma·
jors i l’habitatge han estat nul·
les o insignificants. ¿Només 
amb una part dels milions in·
vertits en piscines, quines ac·
cions es podrien haver dut a 
terme per millorar la vida de 
les persones majors i millorar 
l’accessibilitat a l’habitatge de 
les famílies masquefines?”
En el comunicat també consi·
deren que la manca de plani·
ficació i la improvisació en els 
decisions esdevenen errors 
que acaben pagant els veïns, 
malgrat els esforços del go·
vern local de blanquejar·los. 
“Els errors s’acaben de pagar 
amb manca de serveis i aten·
ció, amb un poble que expul·
sa a les famílies treballado·
res i a les més joves, i amb la 
incapacitat de projectar una 
Masquefa que vetlli pel ben·
estar de tothom”.

Prioritats dels Socialistes de 
Masquefa
El PSC Masquefa representa 
un projecte alternatiu amb les 
vistes posades a l’any 2030, 
que posa els veïns al centre de 
l’acció política, prioritzant els 
serveis, les necessitats reals. 
Les prioritats pels següents 
anys han de ser:
· Famílies, com a element fo·
namental de la societat mas·
quefina i a les que cal donar 
suport, tant a nivell infantil i 
juvenil com en les persones 
majors. També cal plantejar 
accions més contundents per 
condicionar el mercat de l’ha·
bitatge en favor de les famí·
lies, sobretot les més joves.
· Innovació, lligat al desenvo·
lupament econòmic local, a 
les millores dels serveis amb 
el programa Smart Vila, sos·
tenibilitat energètica, suport 
a l’emprenedoria i el comerç 
local, un pla de màrqueting 
territorial que permeti pro·
moure el territori,  i la conne·
xió amb Europa.
· Ciutadania de Qualitat, amb 
l’objectiu de redreçar l’ac·
tual desequilibri territorial 
i posant l’accent en el futur 
POUM, la seguretat ciutada·
na i el tancament de l’aboca·
dor de Can Mata.
· Cohesió social, amb uns 
eixos bàsics clars centrats en 
l’educació i els valors cultu·
rals i esportius.
· Masquefa societat viva i di·
nàmica, amb l’objectiu d’em·
poderar la societat civil da·
vant l’acció de control sobre 
les entitats i col·lectius que 
efectua el govern de Mas·
quefa, cercar la inclusivitat 
total en les accions de go·
vern i efectuar una defensa 
total de la igualtat, el res·
pecte i la llibertat.

Socialistes de Masquefa 
denuncien que l’actual 
govern està equivocant 
les prioritats

i al web municipal www.mas·
quefa.cat. Si teniu qualsevol 
dubte podeu contactar amb la 
Regidoria de Joventut al telè·
fon 93 772 85 21 o enviant un 
correu electrònic a l’adreça jo·
ventut@masquefa.net.
La quantia de subvenció que 
rebrà cada sol·licitant restarà 
supeditada al pressupost dis·
ponible, el nombre de sol·lici·
tuds presentades i els criteris 
per l’atorgament dels ajuts es·
pecificats en el punt 6 de les 
bases reguladores dels ajuts. 
L’import màxim de l’ajut que es 
concedirà per a cada sol·licitud 
no desestimada serà de 500€.
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PIERA / LA VEU 

La marató de de sang, 
que es va celebrar el 
passat divendres 18 de 

gener, va ser tot un èxit. Un 
total de 174 persones van fer 
el seu oferiment, tot i que fi-
nalment van ser 154 les do-
nacions que van poder fer-se 
efectives. La resta, un total 
de 20, van ser de pierencs i 
pierenques que tot i la seva 
voluntat, no complien amb 
algun dels requisits neces-
saris per poder ser donants. 
Entre el total de participants 
va haver-hi 24 que era la pri-
mera vegada que col·labo-
raven en aquesta campanya 
solidària de donació de sang.
Si classifiquem els partici-
pants per sexe, es van apro-
par al Casal per a Joves i 
Grans un total de 88 dones 
i 86 homes. Per edats, 9 per-
sones tenien una edat com-

presa entre els 18 i 24 anys, 
24 tenien entre 25 i 34 anys 
i 53 entre 35 i 44 anys. En-
tre els majors de 45 anys va 
haver-hi 58 persones que no 
arribaven als 55 anys, 23 que 
tenien entre 55 i 64 anys i 
9 que eren més grans de 65 
anys.
 Des del Banc de Sang i Tei-

174 persones participen en la marató 
de donació de sang

xits s’ha valorat de forma 
molt positiva la marató que, 
asseguren va ser tot un èxit 
ja que va aconseguir les pre-
visions que l’ens s’havia mar-
cat. Els organitzadors han 
volgut agrair la col·laboració 
dels donants així com la im-
plicació d’entitats, comerços 
i centres educatius.

PIERA / LA VEU 

Els dies 27 i 28 d’abril 
de 2019 se celebrarà 
la XXX Fira del Sant 

Crist de Piera. Es tracta d’una 
iniciativa, organitzada per la 
regidoria d’Empresa i Ocu-
pació de l’Ajuntament, que 
pretén dinamitzar el comerç 
local i mantenir la presència 
d’aquelles propostes que, tot i 
no ser de la vila, poden apor-
tar-hi un valor afegit.
Totes aquelles persones i em-
preses interessades en parti-
cipar-hi activament, ja poden 
formalitzar la inscripció. La 
Fira ofereix la possibilitat de 
sol·licitar un estand amb tari-
ma i tots els serveis necessa-
ris, o bé demanar els metres 
lineals per a posar-hi una pa-
rada o un remolc. Només cal 
emplenar el formulari que es 
pot trobar en aquest enllaç i 
l’empresa organitzadora, Ma-
nagement i Disseny d’Espec-

tacles (MIDE), es posarà en 
contacte amb el sol·licitant.
El termini per a fer la inscrip-
ció finalitzarà el divendres 
dia 5 d’abril. Per a més infor-
mació es pot contactar direc-
tament amb MIDE trucant al 
telèfon 93 310 53 62.  

Obert el termini per a 
sol·licitar una parada a la 
Fira del Sant Crist

PIERA / LA VEU 

La Rosa Vendrell pre-
senta el proper dimarts 
29 de gener a les 19h a 

la Biblioteca de Piera un re-
cull de testimonis i relats de 
dones que han fet bugada i 
retrà homenatge i recordarà 
les tasques invisibilitzades i 
gens valorades de les dones 
en el manteniment de la salut 
i el benestar de les famílies en 
èpoques dures i sense como-
ditats.
Tot plegat serà un moment de 
retrobament amb el passat. 

“Memòries líquides. Veus 
de safareig” dimarts, a la 
Biblioteca de Piera

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El passat divendres a la 
tarda va tenir lloc la 
inauguració del co-

bert per crear una zona més 
confortable i el nou sistema 
d’il·luminació leds que repre-
senta un estalvi energètic i un 
augment important de llumi-
nositat.
L’alcalde dels Hostalets de 
Pierola, Daniel Vendrell, i 
el vicepresident i coordina-
dor del CF Hostalets, Moisés 
Mesas, van dirigir l’acte on es 
va posar de manifest la satis-
facció per ambdues parts de 
les noves millores al camp de 
futbol municipal. La nova il-
luminació del camp de futbol 
s’ha accelerat durant la para-
da nadalenca per no haver de 
reparar el conjunt de bombe-
tes anteriors que s’havien fos. 
Amb el nou sistema de leds, 
les instal·lacions municipals 
compten amb un augment 
de llum i visibilitat en horari 
nocturn i es redueix el con-
sum elèctric a menys de la 
meitat.
Una actuació que s’inclou 
en el marc del Pla Integral 
d’Il·luminació del munici-
pi iniciat fa un any i mig del 

Fotografies, vídeos amb re-
creacions teatralitzades, lec-
tures en veu alta inspirades 
en aquestes feines ens trans-
portaran a instants passats 
on rentar la roba era més que 
això. 
La xerrada és un viatge a tra-
vés dels safareigs, sobre vivèn-
cies íntimes, espais, rutines, 
productes, tabús, curiositats i 
jocs que es complementa amb 
una exposició d’objectes pro-
pis com són els coves, sabons, 
picadors, roba.... En resum, 
testimonis de quan rentar la 
roba era tota una aventura. 

qual s’espera que es faci l’ad-
judicació de la 1a fase per a 
l’enllumenat del poble en els 
pròxims dies.
Per altra banda també es va 
estrenar, amb un pica-pica 
per als assistents, el cobert 
amb una pèrgola situat da-
vant el bar per protegir del 
fred els espectadors que assis-
teixen al camp especialment 

Inaugurades les millores al camp de 
futbol dels Hostalets de Pierola

durant els mesos d’hivern. 
Un espai molt més conforta-
ble que permet plegar les lo-
nes laterals i deixar-ho més 
obert de cara el bon temps.
L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola estima que els cos-
tos d’aquestes millores són 
d’uns 40.000€ que s’han assu-
mit gràcies a una subvenció 
de la Diputació de Barcelona.
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TEATRE / LA VEU 

Aquest dissabte 26 de gener 
a les 18.00 hores, arriba una 
nova proposta familiar al Ca-
sino de Calaf. ‘Pallassos de 
fusta’ és un espectacle per a 
petits i grans, que ret home-
natge als grans pallassos del 
segle XX. Amb les titelles de 
tija creades pel mestre txec 
Zdenek Podhursky el 1969, 
la companyia Herta Frankel 
transportarà el públic a l’es-
cenari més còmic i divers del 
món, el circ. 
La història comença amb en 
Monsieur Loyal, que convo-
ca sobre la pista les cascades 
d’alegria, de la mà d’uns vells 
pallassos de fusta. A través 
d’uns peixos pallasso, entren 
a escena els mítics i apreciats 
Fratellini, Antonet, Grock, 
Rivel i Popov. Celofán és el 
tramoista i Marcelo, un per-
sonatge únic acompanyat de 
la seva ombrel·la. Per acabar, 
Chand Pasha serà l’encarregat 

de fer viatjar el públic a l’Ori-
ent Llunyà, amb l´ajuda de la 
seva màgia i l’il·lusionisme. 
L’espectacle ha estat guar-
donat amb diversos premis: 
Puppet Styling Award, Vi-
sual Arts Award, i el Golden 
Magnolia Shanghái Interna-
tional Puppet Festival and 
Competition, 2012. Els ti-
tellaires que donaran vida a 
l’obra són Litus Codina, Oscar 
Gallart i Pilar Gálvez. L’espec-
tacle està acompanyat d’una 
exposició de cinc titelles de 
tija de la sèrie ‘El País de la 
Fantasía’. Els mítics ‘Tragadis-
cos, ‘Vagabundo’, ‘Espantapá-
jaros’ o la ‘Ratita Violeta’ han 
estat restaurats al Marioneta-
rium i es podran visitar de 12 

La companyia de titelles Herta Frankel presenta l’espectacle 
‘Pallassos de fusta’ al Casino de Calaf

L’espectacle infantil està 
acompanyat d’una ex-

posició de titelles de tija 
de la sèrie ‘El País de la 

Fantasía’

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Divendres passat, va te-
nir lloc la visita oficial 
de Josep Ramon Mut, 

Diputat delegat d’Urbanisme 
i Habitatge de Diputació de 
Barcelona, a la Capella del Ro-
ser, acompanyat de l’Alcaldessa 
Rosa Narbona. També hi han 
assistit els senyors Jaume Sol-
devilla, pare i fill arquitectes de 
l’obra, i Ricard Vall, constructor.
A l’acabar la visita a la cape-

lla, s’ha recorregut el poble i 
els seus punts d’interès, com 
el campanar, el safareig i la via 
verda i, per finalitzar la visita,  
s’ha fet un dinar institucional 
al restaurant Llenegues amb la 
primera tinent d’alcalde, Anna 
Rius, i amb la regidora de cultu-
ra, Montserrat Franch.

Diputació finança una part 
de les obres de remodelació 
de la Capella del Roser
El passat mes de setembre, 

h a 14 h del mateix dissabte a 
la sala del Casino.
Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada a 
través del portal tictactiquet.
com. També es podran adqui-
rir a taquilla des d’una hora 
abans de l’espectacle. El preu 

per als adults és de 6 euros i 
per als nens de 5 euros. A més 
a més, l’espectacle ‘Pallassos 
de fusta’ està inclòs en el pro-
jecte Calaf Cultura Jove, que 
ofereix descomptes del 50% 
a les propostes culturals de la 
vila, als joves calafins d’entre 

12 i 35 anys. El descompte 
s’ha de sol·licitar a l’Ajun-
tament de Calaf, en horari 
d’atenció al públic (de dilluns 
a divendres de 08.30 h a 14 
h i dijous de 17 h a 20 h) o a 
l’Oficina de Turisme de Calaf 
(dimecres de 17 h a 19 h).

Josep Ramon Mut, Diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge de 
Diputació, visita la Capella del Roser de Sant Martí Sesgueioles

l’Ajuntament va presentar el 
projecte de millora de la Ca-
pella del Roser a Urbanisme 
i Habitatge de Diputació de 
Barcelona, per tal de sol·licitar 
suport econòmic per a soluci-
onar el mal estat de la coberta 
i els problemes de filtracions 
d’aigua amb els veïns i veïnes 
del municipi. 
Diputació de Barcelona va ac-
ceptar el projecte i ha finançat 
part dels costos de la remode-
lació.

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

Promoció 
Bottecchia 

Ebike
  quadre carboni 

grup XT 
250€ en 24 quotes

  quadre d'alumini 
grup Sram 

125€ en 24 quotes
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CALAF / LA VEU 

Dilluns 21 de gener, 
es va celebrar la ses-
sió ordinària del Ple 

de Calaf. El primer punt era 
l’aprovació de l’acta de la ses-
sió anterior, al que van votar 
a favor Junts per Calaf i CiU. 
Novament, el GiC va votar-hi 
en contra i van insistir amb 
què no les aprovaran fins que 
rebin un informe de secreta-
ria justificant el canvi de la 
junta de portaveus per la co-
missió informativa i es com-
pleixin els compromisos que 
es recullen a les actes.
Tot seguit, es portava a vota-
ció una modificació de crè-
dit en relació a la despesa de 
personal, ja que l’Ajuntament 
va amb pressupost prorrogat 
del 2017 i s’havia de fer la re-
gulació dels increments cor-
responents als salaris  - l’1% 
del 2017,l’1,75% del 2018 i el 
2,25% del 2019 –. Joan Ca-
ballol de CiU va assegurar 
que no es negaven en cap 
cas a l’augment dels sous dels 
treballadors però que veien 
l’increment de personal com 

una decisió “temerària” i per 
això s’abstenien. El GiC va 
votar-hi a favor per “respecte 
i deferència als treballadors”, 
ja que consideren que ells no 
tenen la culpa que no s’hagi 
arribat a un acord per aprovar 
el pressupost municipal. Així 
doncs, la modificació de crè-
dit va quedar aprovada i su-
posa retornar el 5% del salari 
que es va retallar el 2009 als 
treballadors públics.
D’altra banda, també es por-
tava al Ple la proposta de la 
comissió del nomenclàtor per 
canviar de nom l’avinguda de 
la Pau per avinguda 1 d’Oc-
tubre i l’aprovació del nom 
de Teresa Escolà i Torra a la 
sala d’actes municipal. CiU 
va demanar retirar la propos-
ta de l’avinguda de la Pau, ja 
que van manifestar que pri-
mer s’hauria d’haver consul-
tat amb els veïns. Per la seva 
part, el GiC tampoc hi va es-
tar d’acord perquè a la reunió 
de la comissió es va acordar 
fer “una consulta vinculant” 
i consideraven que això no 
s’havia respectat a l’acta. Per 
això, demanaven iniciar de 

nou tot el procés i si no, vo-
tarien en contra les dues pro-
postes de la comissió. L’alcalde 
Jordi Badia va explicar que el 
funcionament de la comissió 
del nomenclàtor era fer una 
proposta i portar-la al Ple per 
ratificar-la. En aquest cas, que 
era una decisió de “transcen-
dència”, es va acordar també 
sotmetre-la a una consulta 
popular amb tota la població 
– si el Ple l’aprovava - , ja que 
la voluntat de la comissió no 

és “imposar” sinó arribar a 
“consensos” i va assegurar que 
així és faria. Finalment, però, 
es va acordar treure aquest 
punt i només es va votar po-
sar el nom de Teresa Escolà i 
Torra a la sala d’Actes muni-
cipal que es va aprovar per 8 
vots a favor per part de Junts 
per Calaf i CiU i 3 en contra 
del GiC. 
Molts dels veïns d’aquest car-
rer de Calaf que estaven pre-
sents al Ple, van manifestar 
el seu total desacord amb la 
proposta, ja que el seu car-
rer en setanta anys ja havia 
canviat dues vegades nom i 
sense el consens dels veïns. 
A més, van manifestar que 
tampoc estaven d’acord amb 
què s’obrís la consulta a tota la 
població i van demanar que es 
posi el nom a un equipament i 
no a un carrer que perjudiqui 
a persones.
Finalment, també es portava 
al Ple la modificació de l’orde-
nança fiscal número 17, que 
proposava una nova taxa de 
drets d’examen per a perso-
nal laboral fix o funcionaris 
de carrera, amb un import 
d’entre 32 a 40 euros segons 
la categoria. CiU s’hi va abste-
nir, perquè no veien molt clar 
el “càlcul del cost i del cobra-
ment” i el GiC va expressar 
que només l’hi veien un “sen-
tit recaptatori” i que ells “re-
duirien una festa” per no po-

El Ple de Calaf aprova posar el nom de Teresa Escolà i 
Torra a la sala d’actes municipal

sar taxes i facilitar l’accés a la 
gent que no té feina. Montse 
Mases, va matisar que el que 
es portava a Ple era la modifi-
cació d’una taxa aprovada des 
del 2014 i que actualment era 
d’un import superior - d’entre 
64,94 euros a 68,09 euros se-
gons el grup - i que ells pro-
posaven rebaixar-la. A més, 
va recordar que els processos 
de selecció per aquest tipus de 
convocatòries tenen uns cos-
tos perquè requereixen que 
vinguin professionals de fora, 
fer tests psicotècnics, etc. Fi-
nalment va quedar aprovada 
per majoria simple, 5 vots a 
favor de Junts per Calaf, 3 
abstencions per part de CiU i 
3 en contra per part del GiC.

Tens torn de precs i
preguntes 
Durant el torn de precs i pre-
guntes es va viure un moment 
de tensió que va acabar amb 
la marxa dels tres membres 
del grup del GiC que es van 
sentir molestos quan se’ls va 
demanar respectar el torn de 
paraula i no riure durant les 
intervencions dels altres re-
gidors. Alguns dels temes que 
es van tractar en aquesta part 
del Ple van ser les indemnit-
zacions que cobren els mem-
bres de l’equip de govern, l’ex-
propiació del castell i les obres 
de consolidació de l’ermita de 
Sant Sebastià, entre d’altres.

CALAF / LA VEU 

Des del passat desembre, es 
poden sol·licitar ajuts en el 
marc de la convocatòria pú-
blica per a la concessió de 
subvencions per a la rehabi-
litació d’immobles al nucli 
antic. 
L’objectiu és fomentar la mi-
llora dels edificis d’aquesta 
zona de Calaf, ja que reque-
reixen una atenció especial 
i això permetrà millorar la 
qualitat de vida de les perso-
nes que hi viuen.  
La partida total de què es dis-
posa per aquesta subvenció és 
de 100.000 euros i es podran 
presentar sol·licituds fins que 

s’esgoti. Per demanar un ajut, 
no caldrà presentar una do-
cumentació específica, sinó 
que quan es presenti la ins-
tància per demanar el permís 

Ajuts per a la rehabilitació d’immobles 
del nucli antic

d’obres - sigui una comunica-
ció prèvia, una obra menor 
o una obra major - s’haurà 
d’especificar a la mateixa ins-
tància que la persona es vol 
acollir a la convocatòria de la 
subvenció de la Llei de Barris 
per rehabilitar immobles del 
nucli antic. Les sol·licituds 
s’aniran acceptant per ordre 
de registre d’entrada fins a ex-
haurir la partida.
Aquesta convocatòria d’ajuts 
es troba en el marc de la Llei 
de Barris, d’acord amb el que 
estableix l’Ordenança Muni-
cipal Reguladora a l’Atorga-
ment de subvencions per a la 
rehabilitació d’immobles al 
nucli antic de Calaf.
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FUTBOL / PERE SANTANO 

En un partit en què tot 
va sortir al revés, els 
igualadins cauen al 

camp del CE Manresa.
Els blaus iniciaven la segona 
volta al camp del líder de la 
categoria, amb ganes de recu-
perar les sensacions d’abans 
de l’aturada de Nadal. Tot i 
així, el partit es preveia dur 
pel rival que hi havia davant i 
pel fet de jugar a fora de casa, 
factor sempre molt impor-
tant.
Però l’inici de partit va ser el 
pitjor que es podia donar, al 
minut 3 pilota a l’espai que 
el davanter local va guanyar i 
es va plantar sol davant l’Al-
bert, que va definir per obrir 

el marcador. I per si fos poc, 
tan sols quatre minuts més, 
una altra pilota a l’esquena de 
la defensa blava, va ser aprofi-
tada pels manresans, que van 
fer el 2-0.
En aquell moment, el partit es 
va estabilitzar i els igualadins 
van començar a apropar-se a 
l’àrea rival. No obstant, les di-
nàmiques es van imposar i en 
una jugada de diversos rebots, 
el CE Manresa va fer el tercer 
gol. Un cop molt dur.
L’equip va seguir jugant i Llo-
bet va poder retallar distànci-
es després d’una gran jugada, 
que va acabar al travesser. 
S’arribava al descans amb l’en-
frontament molt complicat.
A la represa, encara hi va ha-
ver un altre gerro d’aigua fre-

da, córner i gol dels locals. 
Efectivitat total dels del Bages. 
En aquesta situació, el partit 
va baixar pulsacions i es va es-
tabilitzar. Van anar corrent els 
minuts i després d’una expul-
sió local, els blaus van retallar 
distàncies amb un gol de Joel, 
des del punt de penal. Els de 
Moha es van bolcar a l’atac, 
per intentar entrar al partit. 
Així va ser, com en un contra-
cop, el Manresa va fer el cin-
què.
Als darrers minuts, els ano-
iencs van intentar maquillar 
el marcador i finalment el duel 
va acabar amb el resultat de 
6-2. L’equip segueix amb 26 
punts i aquest dissabte a les 6 
de la tarda rebrà a Les Comes, 
al Júpiter.

El Manresa s’imposa al CF Igualada 
en el xoc de dinàmiques

FUTBOL / PERE SANTANO 

E l CF Igualada femení 
rebia a Les Comes a un 
equip que venia amb 

molt bones sensacions, l’Es-
panyol “B”. I això es va confir-
mar en el duel.
L’inici de partit, en què al mi-
nut 9, les barcelonines es van 
avançar al marcador, encara 
ho va posar més costa amunt. 
No obstant, poc després les 
jugadores anoienques van 
igualar l’enfrontament, el que 
va provocar, de nou, la reac-
ció de les visitants, que van 
arribar al descans amb avan-

tatge al marcador, per 1-2.
A la represa, les visitants van 
poder sentenciar el partit, en 
tan sols deu minuts, quan van 
posar l’1-4 al marcador. El 
conjunt blanc-i-blau va poder 
ampliar més el resultat, però 
una gran actuació de Noelia, 
ho va impedir.
Jordi Torres va declarat que 
les desconnexions just a l’ini-
ci de cada part, van ser deci-
sives.
Aquest cap de setmana, diu-
menge a les 12 a Les Comes, 
les blaves, que segueixen amb 
12 punts, jugaran contra el 
Collerense.

Un Espanyol dominant 
guanya a Les Comes

Foto: Xavi Garcia

FUTBOL / LA VEU 

La selecció catalana de 
futbol es va imposar di-
lluns a la tanda de penals 

a Xile, una selecció mundialis-
ta. I ho va fer amb la portera 
igualadina Noelia Garcia com 
a gran protagonista, aturant 
dos dels quatre penals que li 
van llençar. La portera del CF 
Igualada era la única jugadora 
catalana que no jugava a pri-
mera divisió, i a més s’estrenava 
en una convocatòria amb l’ab-
soluta. Però això no va pesar 
en cap moment en els llança-
ments des dels 11 metres.
Més de 2.000 aficionats van 
presenciar el partit al Camp 
Municipal de l’Hospitalet de 
Llobregat. Després d’uns pri-
mers minuts de tempteig, les 
de Natàlia Arroyo van comen-
çar a imposar el seu estil de 
joc, combinant amb fluïdesa i 

precisió. La primera aproxima-
ció catalana va ser un tir llunyà 
de Georgina Carreras al minut 
9 que no ha trobat porteria. 
Durant tota la primera part 
el domini i les ocasions van 
ser de les catalanes i els únics 
intents de les xilenes eren tirs 
llunyans.
A la represa, la Catalana va 

continuar portant la iniciativa 
davant d’un lluitador rival que 
pressionava amunt. Tot i això, 
no va haver-hi ocasions clares 
i el marcador no es va moure. 
Així doncs, el partit es va de-
cidir a la tanda de penals, on la 
igualadina Noelia García va ser 
la gran protagonista i va donar 
la victòria local per un 4-2.

La portera igualadina Noelia García 
dona la victòria a Catalunya als penals

FUTBOL / LA VEU 

Sense cap mena de dub-
te els veterans del CF 
Igualada estan abonats 

a l’èpica en molts dels partits 
que disputen al llarg de la 
temporada. Quan tot sembla 
impossible, els blaus ho fan 
possible. Actitud, sacrifici, 
companyonia, solidaritat, es-
forç i un llarg etcètera posen 
damunt de la gespa tots els in-
gredients per fer vibrar tota la 
parròquia blava, magnífics!!!.
Partit vibrant de clar color 
blau davant un rival, el Cas-
telldefels, molt ben posicionat 
i que va saber treure profit de 
les minses errades locals, an-
cant el primer període amb 
avantatge per la mínima. En-
cetada la segona meitat una 
genialitat de Lele l’aprofitava 
Ramon Balcells per fer l´igua-
lada. Deu minuts després, en 
gran jugada visitant, tornaven 

a agafar avantatge els de Cas-
telldefels. Lluny de defallir, 
amb gran sacrifici els blaus 
van fer seu el terreny de joc, 
tancant als visitants en la seva 
parcel·la. I no fou fins el mi-
nut vuitanta de partit,  Manel 
Cantarell va posar cara i ulls 
a la remuntada empatant el 
matx a dos gols. Quan tot-
hom donava l’empat per bo, 
tothom menys l’equip blau, 
van buscar l’èpica fins el xiu-
let final. En el temps afegit, 
Solís, de cap, va posar la ci-
rereta i va premiar l’esforç de 
tot el conjunt igualadí, del tot 
merescut, 3-2.
Per l’equip blau van jugar, 
Diego, Calsina, Farré, Pep, 
Manel C., Vicenç, Ivan, Pau, 
Solís, Quim, Canals, Alexis, 
Costa, Lele, a la banqueta 
Xavi Moyes, delegat Ramo-
net. La propera jornada els 
igualadins visitaran el camp 
del Vallvidrera.

Remuntada èpica dels 
veterans de l’Igualada 
contra el Castelldefels
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BÀSQUET / LA VEU 

Després d’un partit ex-
cepcional en la jorna-
da anterior, els igua-

ladins volien sumar la segona 
victòria consecutiva i d’aques-
ta manera començar la segona 
volta amb victòria.
Però no ho tindrien fàcil da-
vant un rival directe igualat a 
la classificació amb 9 victòries
i 4 derrotes. El Mataró-Feimat 
arribava amb 3 victòries con-
secutives i el marcador a l’ana-
da va acabar amb els iguala-
dins imposant-se només per 5 
punts de diferència.
La plantilla tornava a estar al 
complert i l’equip es mostrava 
ambiciós per tornar a engan-
xar una bona dinàmica de re-
sultats que reflectís la bona di-
nàmica de treball del dia a dia.
Els igualadins començaven 
el partit molt seriosos i amb 
un parcial inicial de 6-2 que 
ràpidament els visitants con-
testaven fins al 10-17. La di-
nàmica del partit feia un gir 
negatiu pels de l’Anoia i el pri-
mer quart acabava amb un 12-
17 pels del Maresme.
L’Igualada, que havia vist com 
el primer quart acabava amb 
el Mataró controlant el partit,
va canviar la mentalitat i va 
mostrar-se més sòlid en de-
fensa. Aquest canvi en la in-
tensitat defensiva va millorar 
l’eficiència ofensiva de l’equip 
que amb un parcial de 6-0 
només començar els torna-
va a posar per davant 20-18. 

Els mataronins van dominar 
el rebot ofensiu i els va per-
metre no marxar del partit 
aconseguint segones opcions 
i tornant el parcial amb 0-7 
tornant-se a avançar al mar-
cador 20-25. La diferència es 
va mantenir fins al descans, el 
qual s’arribava 29-33.
Els igualdins iniciaven el ter-
cer quart amb un 10-0 que els 
tornava a posar per davant. El
parcial va seguir augmentant 
fins al 16-2 en els primers 5 
minuts. Amb aquesta mag-
nifica entrada al tercer quart 
el marcador era de 43-35. El 
Mataró demostrava perquè 
és un equip de la part alta de 
la classificació i revifava per 
fer un 2-11 de parcial que els 
tornava a avançar per un punt 
amb el 45-46. Diferència que 
es mantenia fins al final del 
quart amb el partit totalment 
obert amb 49-50 pels visitants.
L’últim quart, una vegada 
més, tornava a ser de cara o 
creu. Els mataronins van anar 
per davant durant gran part 
del períod però els igualadins 
aconseguien mantenir la dife-
rència per la mínima i arribar 
als últims segons amb tots els 
jugadors connectats al partit. 
Aquest factor va ser determi-
nant en el desenllaç del partit, 
on tots els jugadors estaven 
preparats per sumar. Final-
ment, el partit que es decidia 
en les últimes possessions i se 
l’emportava el Monbus Iguala-
da per un ajustat 73-71.
Amb aquesta victòria i la res-

ta de resultats de la jornada, 
l’Igualada torna a estar em-
patat amb el C.B. Quart a la 
segona posició del grup. El 
Monbus C.B. Igualada volarà 
a les Illes Balears en la prope-
ra jornada per enfrontar-se el 
Flanigan Calvià, últim classifi-
cat però rival molt perillós que 
al partit d’anada va competir 
fins el final tot i que el partit es 
quedava a Igualada per 74-65.

Fitxa tècnica
Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (14), Sergi Carrión 
(8), Miquel Benito (5), Edu
Burgès (4), Jordi Torres (15), 
Carles Fons, Jaume Torres (6), 
Max Puig, Pau Camí (5),
Alex Matencio, Edu Tejero 
(10), Roger Pérez (6).

Igualada acollirà la Final a 4 
de la Lliga Catalana EBA
El cap de setmana 2 i 3 de fe-
brer, el poliesportiu municipal 
de Les Comes d’Igualada serà 
l’escenari de la final a quatre 
de la Lliga Nacional Catalana 
EBA. Aquests seran els horaris 
i emparellaments de la final. 
Dissabte, 2 de febrer
– 17h BBA Castelldefels da-
vant CB Quart-Germans Cruz
– 19h OIC Penta UB Sant 
Adrià A davant Monbus CB 
Igualada

Diumenge, 3 de febrer
– 17.30h, final entre els gua-
nyadors dels partits de dis-
sabte.

El Monbus Igualada comença la segona 
volta imposant-se a un rival directe

BÀSQUET / LA VEU 

Partit important que 
tancava la primera 
volta de la competició. 

Rival directe que abans de 
la jornada igualava a punts 
amb l’equip de l’Anoia i par-
tit on la intensitat i la igualtat 
van ser la tònica al llarg dels 
40 minuts. Una bona victòria 
per esperar la visita d’aquí 15 
dies a la complicada pista del 
Grup Barna i una setmana 

per viure la festa del Bàsquet 
femení de Copa amb l’All-
Star

Fitxa tècnica
Parcials: (16-11) (16-20) 
(15-15) (16-24)

Anotadores: Carrasco (13) 
Carner (10), Amatllé (-), So-
ler (20), Xairó (2), Jané (-), 
Lamolla (21), Aniento (-), 
Segués (-), Gener (4), Rose-
lló (-), Enrich (-)

L’Yvette Pons Igualada 
tanca la primera volta a 
mitja taula

BÀSQUET / LA VEU 

El passat 21 de desembre 
va tenir lloc l’Assemblea 
Ordinària del Club Bàs-

quet Igualada. Reunits en sego-
na convocatòria a la sala d’actes 
del poliesportiu de Les Comes, 
va comptar amb l’assistència de 
nombrosos socis i sòcies a més 
de l’actual Junta Directiva, amb 
el president de l’entitat, Jor-
di Balsells, la vicepresidenta, 
Neus del Rio, el Secretari, Víc-
tor Olivan i els responsables de 
cada àrea. 
Es va aprovar la liquidació de 
l’exercici econòmic de la passa-
da temporada 2017-18 i també 
es van aprovar els pressupostos 
del 2018-19.
A continuació, la Junta Directi-
va va exposar els aspectes més 
destacats de la gestió que s’es-
tan duent a terme en club:
- Increment important del es-
ponsors que han passat dels 
tretze de la passada temporada 
als actuals vint-i-vuit. Aquest 
increment ha estat en tots els 
àmbits del club, tan pel que fa 
al patrocini d’equips on tots 
compten ja amb un espon-
sor, com en lones, suport a 
esdeveniments, etc. Després 
d’un temps sense, els primers 
equips compten amb l’impor-
tant patrocini de dues empre-
ses: Monbus pel SMA i Yvette 

Pons pel SFA. 
- El club opera ja amb la nova 
estructura esportiva, amb no-
ves àrees creades. Els respon-
sables de van exposar-ne les 
línies estratègiques més relle-
vants que es van seguint: 
* En l’àrea esportiva, Pili Mu-
llerat va destacar la nova es-
tructura de coordinacions, 
preparadors físics i secretaris, 
la potenciació del col·lectiu 
d’entrenadors i la seva forma-
ció.
* En l’àrea social, Efrem Sala 
explica la capitalitat del bàs-
quet femení i circuit 3x3, la 
proximitat amb el soci i per-
tinença al club i la nova botiga 
i merchandising del club. Tam-
bé el projecte al Senegal amb 
l’ONG Rec in Your Memory.
* Jordi Balsells exposa les línies 
estratègiques i el pla d’acció de 
l’àrea de comunicació i de l’àrea 
de comercial. * Finalment, 
els senyors Jordi Morera i Víc-
tor Olivan presenten el pla 
d’acció de l’Àrea Econòmi-
co-Legal, remarcant la solidesa 
dels comptes i la proposta de 
millora dels estatuts en quant 
al procediment electoral.
- S’aprova l’adhesió del club a 
la plataforma “Som el 80%”, 
promoguda per Òmnium Cul-
tural. 
L’acte va finalitzar amb un torn 
de precs i preguntes. 

Celebrada l’Assemblea 
General Ordinària del 
CB Igualada

La Final a Quatre de la Lliga 
Catalana EBA a Igualada!

El 2 i 3 de febrer, el millor bàsquet és a Les Comes
Reserva't els dies i vine a animar el Monbus CB Igualada

Tota la informació a www.clubbasquetigualada.cat
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HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada ja és a quarts 
de final de la WS Euro-
pe Cup després de der-

rotar al Dissebach el passat 
dissabte 19 de gener, a Suïs-
sa, per 3 a 4. Els arlequinats 
s’enfrontaran a quarts de final 
al Sarzana (el 16 de febrer a 
Itàlia i el 9 de març a Les Co-
mes), amb qui ja es van trobar 
l’any passat a setzens de final.
El partit va començar a la 
prèvia, ja que durant l’escal-
fament els jugadors van com-
provar que la pista relliscava 
molt i van haver de canviar les 
rodes dels patins per poder 
disputar el partit en condici-
ons. Els de Ferran López van 
fer un partit molt seriós, ben 
defensat i tot i guanyar per la 
mínima, mai van deixar que 
els helvètics dominessin el 
partit.
Els suïssos es van avançar 
amb un gol inicial de Rui 
Ribeiro rematant a la frontal 
una contra del Diessbach. Els 
igualadins van mantenir la 
serenor i van seguir jugant i 
en menys de dos minuts van 
capgirar el marcador, amb 
una falta directa de Sergi Pla 
i un remat al segon pal de 
Met Molas amb assistència de 
Tety Vives (1-2), resultat amb 
el que es va arribar al descans.
A la segona part els locals van 

aconseguir empatar en una 
jugada calcada a la del primer 
gol, amb idèntic protagonista, 
Rui Ribeiro. Però l’Igualada 
Rigat no volia deixar esca-
par el partit i 3 minuts més 
tard Jordi Méndez va rematar 
un tir llunyà de Ton Baliu a 
la xarxa. El partit semblava 
sentenciat i ho podria haver 
estat si Tety Vives hagués po-
gut aprofitar una falta directa 
assenyalada pels arbitres ale-
manys a falta de 2 minuts per 

acabar.
A l’últim minut, Rui Ribeiro 
va empatar a 3 jugant en in-
ferioritat. I a falta de només 
4 una contra arlequinada, la 
va transformar Oriol Vives 
amb un remat al segon pal. 
D’aquesta manera, els ar-
lequinats aconseguien una 
victòria treballada després 
de 3 partits sense triomfs (2 
empats i 1 derrota) i s’assegu-
raven el pas a quarts, l’últim 
esglaó abans de la final four.

L’Igualada Rigat ja és a quarts de final de la WS Europe Cup

Fitxa tècnica

DIESSBACH 3 (1/2) Carlos 
Silva, Wyss, Rui Ribeiro (3), 
Jiménez i Kissling, equip ini-
cial. Albert Galán, Rui Faria 
i Schmidt.

IHC RIGAT 4 (2/2) Elagi 
Deitg, Ton Baliu, Oriol Vives 
(1), Sergi Pla (1), Jordi Mén-
dez (1), equip inicial. Met 
Molas (1), Tety Vives i Roger 
Bars. Manel del Valle. 

Victòria contra el CP Vic per 
trencar la mala ratxa a l’OK 
Lliga
Després de 3 jornades sense 
guanyar, l’Igualada Rigat va 
tornar a emportar-se la victòria 
en un partit d’OK Lliga, ahir di-
marts contra el CP Vic. El partit, 
disputat a la capital de l’Osona, 
va acabar amb un resultat final 
de 0-3. Un gol de Sergi Pla poc 
abans d’arribar al descans i dos 
gols del mateix Pla en la segona 
meitat, van permetre als iguala-
dins sumar els tres punts.

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP 
va superar a un difícil 
Vilassar i així va sumar 

la primera victòria de l’any 
per atrapar al CP Vilanova 
que ocupa la segona posició 
de la classificació amb els ma-
teixos punts que les anoien-
ques.
Les noies de la Maria Fernán-
dez “Pulgui” sabien que 
l’equip del Maresme, tot i tan-
car la classificació, seria un 
rival difícil de superar. Així, 
les locals anaven al descans 
amb el mínim avantatge que 
els donava el gol de Carla 
Claramunt al transformar un 
penal.
A la segona part, les iguala-
dines van disposar, com a la 
primera, de moltes ocasions, 
però era el Vilassar qui empa-
tava el partit gràcies al gol de 
Jana Verdura. Les locals van 

esprémer tot el seu potencial 
per acabar marcant el gol de 
la victòria a poc més d’un mi-
nut pel final del partit.
Victòria treballada doncs per 
a les igualadines que tornen a 
guanyar després de la rellis-
cada a la pista del Sant Cugat 
que, aquest diumenge també 
superava al CP Vilanova a 
Les Casernes i permetia a les 
noies de la “Pulgui” atrapar 
a punts a les del Garraf, a la 
segona posició de la classifi-
cació.
El proper partit serà de màxi-

ma dificultat. L’Igualada s’en-
frontarà a l’únic equip que ha 
guanyat tots els seus partits 
aquesta temporada a Nacio-
nal Catalana, l’HC Palau Ple-
gamans. El partit serà demà 
dissabte, a 1/4 d’1 del migdia.

Fitxa tècnica
Cristina Riba (P), Zoe Torras 
(P), Marta Soler, Elba Gar-
reta, Abril Batlle, Aida Cruz, 
Queralt del Àguila i Carla 
Claramunt (2).
Entrenadora: Maria Fernán-
dez “Pulgui”.

L’Igualada Femení HCP s’emporta tres 
punts importants a Les Comes

VÒLEI/ LA VEU 

El Senior Femení va perdre a 
casa per 1 a 3, davant el Sant 
Cugat, en un partit on les 
igualadines van donar la cara 
i bon joc, davant un bon Sant 
Cugat. Malauradament, el ni-
vell del arbitratge no va estar 
al nivell de joc de la pista i va 
emboirar-ho tot plegat. Tot i 
això, aquest era l’últim partit 
de la primera fase i l’equip 
s’ha classificat per la fase d’as-
cens, on s’espera poder lluitar 
per estar a 2a divisió l’any que 
ve.
Per la seva banda, el Jorba 
Solà Senior Masculí, va gua-
nyar a la pista del Vilafranca 
per 1 a 3,  en un bon partit 
dels igualadins, tant en atac 
com en tasques  defensives. 
En els dos últims partits s’ha 
acabat amb bones sensacions 
per atacar la segona volta i 
mantenir la categoria.
Finalment els veterans de 

l’Igualada Vòlei Club van 
guanyar 3-0. 
L’encontre va estar molt igua-
lat en els dos primers sets de-
gut a les facilitats que va do-
nar l’equip local fins arribar 
a perdre en el primer temps 
per 18 a 23 punts. A partir 
d’aquest moment, l’eficàcia 
desplegada i uns bons serveis 
de la col·locadora Carme, van 
fer girar el marcador fins a 
guanyar el set amb un ajustat 
25-23. En el 2n set el Iguala-
da no es va deixar sorprendre 
i va mantenir una separa-
ció mínima durant tot el set, 
però el final una sèrie de bons 
atacs i serveis seguits, va fer 
tornar a caure el set del costat 
igualadí per 25-21. En el 3r i 
definitiu set, un eficaç i con-
tundent duet atacant format 
per Dani Gonzalez i Carles 
Minguez va deixar els rivals 
sense arguments per respon-
dre i va acabar el set amb un 
merescut 25-15.

El sènior femení de l’IVC 
lluitarà per l’ascens
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NATACIÓ / LA VEU 

El passat cap de setma-
na, els nedadors del 
Club Natació Igua-

lada de la categoria màster 
van participar  en la  prime-
ra edició del Campionat de 
Catalunya Màster en piscina 
de  25 m  que es va celebrar a 
les magnífiques instal·lacions 
del Club Esportiu Horta, a 
Barcelona.
Malgrat celebrar-se just 
després de les vacances de 
Nadal, els nedadors i neda-
dores del  CNI  van aconse-
guir uns resultats molt bons 
i van tornar a situar el Club 
Natació Igualada al meda-
ller, tot i  que  els  esportistes 
màsters  van quedar fins en 
sis ocasions en 4a posició, a 
només unes centèsimes del 
bronze.
L’Ernest  Parcerises  (+85) va 
aconseguir tres medalles d’or 
i dos rècords d’Espanya, en 
les proves de  200 m  braça 
amb un temps de 5.08.33  i 
en  100 m  braça amb un 
temps de 2.08.91. A la prova 
de  50 m  braça es va quedar 
molt  a prop  del rècord  d’Es-
panya, amb un temps 
de 57.62.
La Laia Fitó (+25) es va pro-
clamar, en els seus primers 
Campionats, Campiona de 
Catalunya en 50 m papallona 
amb un temps de 33.65 i sub-
campiona  en els  100 m  es-
quena amb un temps  de 

1.19.96. També va aconse-
guir una 4a posició a la pro-
va dels 50 m esquena amb un 
temps de 36.85.
En Dani Grados (+40) torna-
va a participar en uns Cam-
pionats de Catalunya amb les 
proves de  100 m  papallona 
amb un temps de 1.06.48 i 4a 
posició,  50 m  papallona amb 
un temps de 29.72  i quedant 
en 5a posició, i en 50 m lliu-
res amb un temps de  27.08  i 
6a posició.
L’Andreu Dalmau (+25) tam-
bé va realitzar un excel·lent 
Campionat, molt  a prop  de 
les medalles en totes les pro-
ves que va nedar, 4a posició 
en els 50 m esquena, amb un 
temps de 33.16, 4a posició en 
els  100 m  esquena amb un 
temps d’1.11.46 i 4a posició a 
la prova de 100 m lliures amb 
un temps d’1.02.18.
En Ramon Viladot (+25) va 
disputar dues proves contra-
rellotge de la seva especiali-
tat, els  100 m  braça amb un 
temps  d’.:26,19  i 4a posició i 
els 50 m braça amb un temps 
de  39.61  i 7a posició, a més 
va provar els 50 m papallona 
amb un temps de  34.93  i 6a 
posició de la seva categoria.
En Samuel Delgado (+30) 
també va debutar en uns 
Campionats Màster, tot 
i que és un veterà de les com-
peticions de natació i triatló. 
Va participar  en les  proves 
de  100 m  esquena amb un 
temps d’1.17.00 i 5a posició i 

en els 200 m lliures, pocs mi-
nuts després de nedar la pro-
va anterior, amb un temps de 
2.30.19 i 6a posició.
Excel·lents resultats per una 
secció que torna a créixer  a 
poc a poc en la que nedadors 
i nedadores que havien com-
petit de més joves poden en-
ganxar-se de nou en aquest 
esport tan complet.
Si voleu més informació so-
bre com afegir-se a la sec-
ció màster del Club Natació 
Igualada, consulteu la pàgi-
na web i contacteu amb el 
responsable de la secció, el 
sr. Dani Grados

Enric Ferrer s’endú 4 
medalles d’or, 2 rècords 
d’Espanya i 2 rècords de 
Catalunya 
El també igualadí Enric 
Ferrer i Solà, de 85 anys, 
també va participar als 
Campionats de Catalunya 
de Natació celebrats a la 
piscina d’Horta. En el seu 
cas ho va fer nadant pel Club 
Nagi i va obtenir la medalla 
d’or i rècord d’Espanya en 
les proves de 100m i 200m 
esquena i medalla d’or i rècord 
de Catalunya en les proves de 
50m esquena i relleus 4x50 
estils.
L’Enric està molt animat 
amb aquests resultats i amb 
el suport del Club Nagi, 
continua preparant-se per 
anar al proper campionat del 
món a Corea del Sud.

Medalles i rècords per als nedadors 
igualadins als Campionats de 
Catalunya màster 

WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 19 de 
gener els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina “A” del Club Nata-
ció Igualada es van imposar 
a la piscina de Les Comes en 
vers el Club Waterpolo Figue-
res.
L’equip gironí va formar una 
alineació de jugadors novells 
però molt motivats i amb 
ganes de no posar les coses 
fàcils als igualadins.   El pri-
mer quart va iniciar amb 
un Figueres molt fort que es 
posava en avantatge de 2 a 0 
al marcador aprofitant que   
l’equip local no acabava cor-
rectament les jugades de cara 
a porteria. Per tal de millorar 
aquest resultat, l’entrenador 
igualadí Marc Tolosa, va de-
manar un temps mort per 
indicar als seus jugadors que 
treballessin fent pressió en 
defensa per tal de recuperar 
el màxim de vegades possi-
bles la pilota. A mesura que 

evolucionava el partit, l’equip 
local va anar remuntant en el 
marcador notablement, per-
metent així l’entrada de juga-
dors menys habituals i més 
novells com el debut amb el 
primer equip d’en Abel Es-
teban.   El partit va finalitzar 
amb un resultat final de 18-8.
Actualment el Club Natació 
Igualada va cinquè a la classi-
ficació general per sota el CW 
Universitat Autònoma i per 
sobre del CN Montjuïc “B” .
Parcials: 5-2, 3-2, 7-2, 3-2
  Alineació CNI : D. Honto-
ria (porter), E. Noguera   (2), 
A. Boix (1), J. Burgués (1), 
R. Calaf, J. Martinez (2), L. 
García (5), T. Mallofré (1), D. 
Sanchez (3), Q. Vilarrubias 
(3), D. Pelejà, A. Esteban, P. 
Gómez (porter) i com a en-
trenador Marc Tolosa.
El pròxim   partit serà dis-
sabte dia 26 de gener com a 
visitants envers el Waterpolo 
Universitat Autònoma a les 
14:30h.

Victòria del waterpolo 
Igualada contra el 
Figueres

FUTBOL SALA / LA VEU 

Mal començament d’any per 
al Club Futbol Sala Capella-
des que suma la segona der-
rota consecutiva davant un 
Sant Sadurní que va saber 
aprofitar millor els errors del 
seu rival. Després d’un pri-
mer temps molt igualat amb 
ocasions per tots dos equips, 
s’arribava al descans amb un 

0 – 0, donant pas a un 2n 
període on es va aconseguir 
els 6 gols que es marcarien el 
partit.
S’arribava a un 2-2 i després 
d’un gol molt dubtós i discu-
tit del Sant Sadurní, s’acon-
seguia descentrar els locals. 
Arribem al final amb un 2-4, 
que desmereixia la bona tra-
jectoria dels homes de Jordi 
Torra i Ivan Quintero.

El CFS Capellades 
comença l’any amb 
derrota
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ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Ab-
delhakim Hamid, va 

assolir la medalla de Bronze 
en categ. Sub-23 al Campi-
onat de Catalunya Absolut 
i Sub-23 dels 3.000 m. llisos 
disputat divendres 18 de ge-
ner a la Pista Coberta de Sa-
badell, conjuntament amb la 
5a Jornada de Control Abso-

lut de Pista Coberta.
Hi van participar 2 atletes 
del CAI Petromiralles, amb 
una gran actuació. Abdel-
hakim Hamid era 3r i Bronze 
en categ. Sub-23 masc. amb 
8’42”25. Lahcen Ait Alibou 
era 5è general i 3r Sènior, 
amb 8’31”68 també en la 
prova dels 3.000 m.ll. El gua-
nyador absolut va ser Artur 
Bossy (F.C. Barcelona).

Abdelhakim Hamid 
(CAI), bronze al 
Campionat de CatalunyaATLETISME / LA VEU 

Dos atletes del C.A. 
Igualada Petromi-
ralles van participar 

diumenge al matí en les curses  
corresponents a la 34a edició 
del Cros de Caldes de Malave-
lla, que enguany acollia també 
el Campionat de Catalunya 
individual i per clubs de Ve-
terans, amb l’organització de 
l’Ajuntament de Caldes i del 
Consell Esportiu de la Selva, en 
col·laboració amb el C.A. Llo-
ret/La Selva. 
Cal ressaltar la victòria de la 

Cadet Anna Quero en categ. 
Sub-16 fem., amb 11’55” sobre 
3.200    m. de cursa.      
José Antonio Fernández era 
33è al Campionat català en Ve-
terans M-45, amb 18’41”, sobre 
4.500m. de cursa.    
Els guanyadors absoluts del 
Cros van ser Ramon Linares 
(CA Granollers) en masculins, 
amb 31’31” sobre 9.300 m., i 
Encarna Nuñez (C.A. Grano-
llers) en femenines amb 16’16”, 
sobre 4.500 m. de cursa. 

Àlex González  (CAI Petromi-
ralles), 2n en javelina S-18 al 

Critèrium de Llançam. d’Hi-
vern
L’atleta S-18  del C.A. Iguala-
da Petromiralles  Alex Gon-
zàlez, va assolir una destacada 
2a posició en la seva categoria, 
en el decurs de la 2a Jornada 
del Critèrium de llançaments 
d’Hivern, que es va dur a ter-
me diumenge passat a l’Estadi 
Joan Serrahima de Barcelona. 
Les pluges van obligar a sus-
pendre algunes de les proves 
programades. Àlex González 
era 2n en javelina amb un mi-
llor intent de 42,22 m. en categ. 
Juvenil masc.

Anna Quero (CAI), 1a Sub-16 femení 
al Cros de Caldes de Malavella

ATLETISME / LA VEU 

La 46a edició de la Puja-
da Igualada – La Tossa 
de Montbui, 8è Me-

morial Lluís Torrescasana i 
la 2a Caminada Popular, no 
competitiva, no es van poder 
dur a terme diumenge passat, 
ajornant-se pel motiu de la 
pluja.
El C.A. Igualada Petromira-
lles, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada, les 
organitzarà aquest proper 
diumenge, 27 de gener, amb 
sortida a les 10 h. del matí 
(Cursa atlètica), i a les 9h. del 
matí la Caminada Popular.
La sortida d’ambdues moda-
litats es donarà des de l’Estadi 
Atlètic Municipal, enguany 
novament amb el recorregut 
per camins i corriols fores-
tals, amb l’arribada al cim de 
la muntanya de La Tossa, amb 

un recorregut aproximat de 
7.500 m. La cursa atlètica es 
oberta  a atletes federats i no 
federats majors de 14 anys.
Hi haurà trofeus per als  3 
classificats capdavanters de 
la general masc. i fem. de la 
cursa, i també per al primer/
primera de cada categoria, 
que van de la 1m.-7f. fins a la 
6m.-12f., i rebent també els 
atletes classificats una bossa 
d’avituallament final, un ob-
sequi significatiu i un tiquet 
per a la botifarrada.
Les inscripcions, al preu de 5 
€, es poden efectuar anticipa-

dament fins avui divendres, 
25 de gener a la pàg. Web 
www.clubatleticigualada.com  
i el mateix diumenge, des 
d’una hora abans de la sorti-
da al lloc d’inici de la prova, 
si no s’ha arribat al límit de 
200 participants. Les inscrip-
cions ja efectuades, segueixen 
vigents.  El pagament es farà 
el dia de la cursa, al recollir 
el pitral. Es recomana fer la 
inscripció anticipadament, 
a efectes de la previsió per a 
la botifarrada.  Hi haurà Bus 
per a la tornada, després de la 
cursa.

Diumenge, 46a Pujada a la Tossa 
i 2a Caminada Popular, que es va 
aplaçar per la pluja

ATLETISME / LA VEU 

L’equip Cadet masc. del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles, va participar diu-

menge al Campionat de Ca-
talunya Sub-16 per Clubs en 
Pista Coberta, a Sabadell.  Els 
anoiencs sumaren 41,5 punts, 
el que els donava l’onzè lloc fi-
nal en el Campionat dominat 
per l’Avinent Manresa, seguits 
del C.A. Canaletes i del C.A. 
Granollers, en aquesta compe-

tició entre els 12 millors clubs 
catalans de la categoria. Les di-
verses baixes sofertes perjudi-
caren la classificació global del 
conjunt anoienc.  
Individualment  van sobresor-
tir les actuacions de Joan Sen-
dra, 1r. en els 60 m. tanques 
amb 9”25, i d’Ian Queraltó, 3r 
en el salt de perxa, amb 3,10 
m.
Armand Peña era 7è en salt 
d’alçada, amb 1,36 m., i Joel 
Giménez 9è en triple salt, amb 

L’equip cadet masculí del CAI, 11è 
al Campionat de Catalunya Sub-16 
Indoor

9,96 m.  
Els rellevistes de 4 x 300 m. 
eren 9ens. amb l’equip format 
per Elias Montoro - Nil Cabe-
llo - Armand Peña i Joan Sen-
dra, amb 2’56”48.
Eren 10ens. Albert Gil en salt 
de llargada, amb 4,20 m. i 
Nil Cabello en 300 m.ll. amb 
47”49.
Elias Montoro era 12è en els 60 
m.ll. amb 8”56 i Denis Rivera 
era desqualificat en els 600 
m.ll.(art. 163.5).             

CONVOCATÒRIA PER A LA 
RESTAURACIÓ DE FAÇANES

 

D’acord amb el que disposen les Bases Especí�-
ques Reguladores de les Subvencions per a la 
Restauració de Façanes, el termini per a la 
presentació de sol·licituds és del dia 1 de febrer 
al dia 29 de març de 2019.

Presentació de les sol·licituds: 
OAC - O�cina d’Atenció Ciutadana de l’Ajunta-
ment d’Igualada.

Requisits necessaris per poder prendre part a la 
convocatòria: a més dels establerts en les bases, 
l’immoble ha de tenir una antiguitat de quaran-
ta anys o més.

Ajuntament d'Igualada
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

El campionat mundial 
de ral·lis, conegut com 
WRC, comença com 

és tradicional amb el Ral·li de 
Monte-Carlo, sens dubte és 
el ral·li més popular dels que 
composen el calendari, que 
enguany constarà de 14 pro-
ves, doncs hi entra Xile.
Amb aquesta, serà la sisena 
temporada que l’igualadí Pep 
Requena porta a terme una 
labor molt important dins el 
WRC, els primers quatre dins 

l’empresa espanyola SIT i ja 
des de l’anterior temporada 
dins l’empresa australiana SAS. 
Pep Requena és el responsable 
de classificacions en tots els 
ral.lis de la temporada.
Pel que fa a l’únic ral·li ca-
talà i espanyol puntuable, el 
RACC Rally Catalunya-Costa 
Daurada es disputarà del 24 
al 27 d’octubre, abans del ral.li 
d’Austràlia que tancarà el cam-
pionat.
Dins l’apartat de pilots favo-
rits, destacar que Loeb, re-
cent arribat del Dakar, ha 

deixat els colors del grup 
PSA (Peugeot-Citroën) per 
passar a Hyundai i que tin-
drà a companys en aquest 
ral·li a Neuville i Mikkelsen 
amb els Hyundai i20 WRC. 
Ford M-Sport amb Evans, 
Suninen i Tidemand pilo-
tant els Ford Fiesta RS WRC. 
Toyota amb els Yaris WRC 
pilotats per Tänak, Latvala 
i Meeke i finalment Citroën 
amb els Citroën C3 WRC 
pilotats pel seu nou fitxatge 
l’actual campió Ogier i el fin-
landès Lappi.

El Ral·li de Monte-Carlo va 
començar ahir amb Pep Requena com 
a  responsable de classificacions

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Al pavelló Sport Arena 
va començar el cam-
pionat del món indo-

or de trial amb la participació 
del pilot pierenc Toni Bou 
amb la Honda oficial. Preci-
sament en aquesta instal·lació 
esportiva es va posar la clo-
enda de l’anterior temporada 
i en la que el pilot anoienc no 
hi va poder participar a l’estar 
lesionat, però no li va causar 
cap problema en el campionat 
doncs ja era campió matemà-
ticament.
A Budapest Toni Bou es va 
imposar per davant dels altres 
pilots catalans que van pujar al 
podi final, Adam Raga (TRRS) 
i Jeroni Fajardo (GasGas).
Al finalitzar el trial hongarès 
Bou comentava: “Estic súper 

content de començar gua-
nyant. Ha estat increïble acon-
seguir aquesta victòria després 
de la lesió a les costelles, de 
les que encara no estic bé. Cal 
seguir treballant per millorar 
perquè crec que encara no estic 
on puc estar. He entrenat poc 
aquest any i crec que no estic 
en el meu nivell habitual. En-
cara queda bastant i vull arri-
bar-hi com més aviat millor. Sí, 
el 2018 hem guanyat, però pa-
tint molt amb les lesions. És per 
això que vull agrair a Joaquim 
Terricabras i tot el seu equip 
mèdic l’ajuda que m’ha prestat, 
sobretot a la recent recuperació 
de la lesió de les costelles”.
Al Palau Sant Jordi barceloní 
es disputarà la segona prova 
d’aquest mundial indoor a la 
tarda del primer diumenge de 
febrer.

Toni Bou s’estrena 
en el mundial indoor 
triomfant a Budapest

ESPELEOLOGIA / LA VEU 

El passat dissabte dia 19 
i a l’Auditori del Museu 
de la Pell, va tenir lloc 

l’acte que donava el tret de 
sortida de les actuacions i ac-
tivitats que es duran a terme 
en aquest 2019, per comme-
morar els 30 anys d’existèn-
cia de l’Espeleo Grup Anoia, 
EGAN, que es un grup filial 
del Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada , -CECI.
En primer lloc es va fer una 
explicació, totalment infor-
mal, de com s’havia gestat i 
les circumstàncies que havi-
en fet possible el que un grup 
d’aficionats a l’espeleologia 
provinents de diferents llocs i 
entitats es poguessin reunir i 
trobar un nexe comú per cre-
ar i fundar l’EGAN.
En aquest punt es va agrair 
la ferma decisió que va te-
nir d’acollir el club en la seu 
del CECI, com a grup filial, 
el qui en aquella època era 
el seu Director, Magí Puig i 

Gubern, tot i el delicat estat 
de salut, va ser present tam-
bé en aquest acte. També hi 
va assistir el dissenyador que 
va fer el logo de l’entitat, que 
encara avui es el logo oficial, 
Eulogi Domènech, a qui tam-
bé se li va agrair aquest detall.
Posteriorment es van fer els 
parlaments per part de les di-
verses autoritats convidades i 
es va passar un vídeo del 19è 
Raid EGAN, obra de Joan As-
tasio –Petit-.
Finalment la presidenta de 
l’EGAN,Judit Bartrolí va 
cloure l’acte fent un repàs de 
tot el que ha estat l’EGAN en 
aquests 30 anys, les actuaci-
ons de les seccions d’espele-
ologia, barrancs, muntanya, 
remarcant que la entitat es 
un esport-ciència, que no 
sols practica l’esport, sinó 
que també està compromesa 
amb activitats més de caire 
científic i cultural: estudi de 
micro-climes i fauna a les ca-
vitats, topografia, fotografia, 
publicacions, conservació de 

les cavitats, sortides de conei-
xement de cavitats a escoles i 
grups d’esplai i altres. També 
es mostrà orgullosa de la fei-
na que duen a terme tots els 
socis i sòcies i esperançada en 
que l’EGAN tingui llarga con-
tinuïtat, ja que amb la creació 
de la secció EGANINS fills de 
les parelles formades al cen-
tre i altres, amants d’aquest 
esport-ciència, fa que hi hagi 
nova llavor per tirar endavant 
molts més anys l’Espelo Grup 
Anoia. Finalment va convidar 
als assistents a anar a la sala 
superior del auditori, Sala de 
les Encavallades, a veure una 
exposició de fotografies dels 
30 anys, juntament amb un 
pica-pica per cloure aquesta 
jornada.
Es vol agrair també, des de 
l’EGAN, el suport i predispo-
sició que en tot moment va 
tenir el personal del Museu 
de la Pell, ajudant en tot, pel 
muntatge de l’exposició de 
fotografies i el bon funciona-
ment de l’acte.

L’EGAN inicia la celebració 
del seu 30è aniversari

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El dissabte 19 de gener, 
al gimnàs de Les Co-
mes, l’Igualada Club 

Gimnàstic Aula va donar el 
tret de sortida a la tempora-
da amb una exhibició de les 
gimnastes de Copa Catalana 
2019.
Les gimnastes van passar els 
seus exercicis per poder va-
lorar i rectificar abans de co-
mençar la temporada.
L’exhibició va constar de tres 
passes, el primer van realit-
zar el seu exercici sense apa-
rell (expressió corporal), els 
altres dos passes els van fer 
amb l’aparell corresponent a 
cada categoria.
L’equip tècnic va valorar po-

sitivament l’exhibició i ara se-
gueixen treballant per poder 
afrontar amb èxit les properes 
competicions.
Aquesta temporada l’ICGA 
té previst que vuit de les se-
ves gimnastes es presentin al 
classificatori per al Ct d’Espa-
nya individual base, i que el 
seu gimnasta Marc Salvador 
es presenti al classificatori 
per al campionat d’Espanya 
Absolut Masculí.
El club igualadí està moti-
vat i  amb il·lusió per assolir 
aquests reptes.
El proper dissabte 26 de ge-
ner serà el torn de les gim-
nastes de Nivell Escolar, que 
passaran els seus exercicis per 
estar preparades per properes 
competicions.

L’Igualada Club 
Gimnàstic Aula enceta 
temporada
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Diumenge Xarxa Igua-
lada porta Tripula 
al Teatre Municipal 

l’Ateneu. És un espectacular 
treball de la companyia Farrés 
Brothers que es desenvolupa 
dins d’un globus. 
Se’n faran 3 representacions: 
a les 11.00, a les 12.30, i a les 
18.00 h. Les entrades es ven-
dran al matí, de 10.30 a 12.30, 
i a la tarda, de 17.00 a 18.00, al 
vestíbul del teatre. El preu és 
de 8 €  per als socis i de 10€ 
per als no socis de La Xarxa. 
Compta amb el suport del 
Programa.cat del Departa-
ment de Cultura de la Gene-
ralitat i de l’Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de 
Barcelona i de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
Atès que es tracta d’un es-
pectacle amb preu especial, 
aquesta vegada no seran vàlids 
els targetons d’aniversari. 

Els igualadins 
Farrés Brothers
Farrés brothers i cia és una 

companyia de teatre que tre-
balla amb trastos, gestos, pa-
raules, ninots i històries poc 
transitades. Creada el 2002, en 
Jordi Farrés, en Pep Farrés i en 
Jordi Palet proposen un teatre 
per a tots els públics, irònic, 
gens ensucrat i carregat de và-
ries capes de lectura: els agra-
da parlar de temes potents, 
des de punts de vista inusuals, 
de forma original i no mora-
litzant.

TRIPULA, un viatge estàtic 
dins un globus aerostàtic.
Un espectacle per navegar fora 
del món, deixant-te endur per 
l’aire i la imaginació.
Dos científics il·luminats han 
descobert una nova manera 
de viatjar i avui ho exposen a 
un grup de passatgers. Des-
prés de molt treball i esforç, es 
veuen amb cor de mostrar-nos 
la seva gran evolució en els 
mitjans de transport: el Glo-
bus Estàtic. El Globus Estàtic 
viatja per l’espai, fregant els 
límits de la realitat, i permet 
anar a llocs que fins ara ningú 
no sospitava que existissin. El 

Xarxa Igualada reprèn la programació amb 
“TRIPULA”, de Farrés Brothers

viatge promet ser plàcid i po-
ètic, tot i que pot sorgir més 
d’un contratemps que obligarà 
els passatgers a incorporar-se 
a la tripulació. 
L’espectacle ha obtingut diver-
sos premis:
- Premi BUTACA 2016 al mi-
llor espectacle per a públic fa-
miliar

- Premi FETEN 2016 al millor 
espectacle d’espai no conven-
cional
- Premi Fira de titelles de Llei-
da 2015 a la Millor escenogra-
fia + Menció Especial del Jurat 
Internacional Temporada al 
Teatre Nacional de Catalunya, 
a la sala Tallers, l’abril del 2016 
Tripula, és, també, un especta-

cle recomanat per la “Red de 
Teatros y Auditorios de titula-
ridad pública”.
Altres espectacles de Farrés 
Brothers: La visita de la vella 
dama; El silenci d’Hamelin; La 
maleta de l’Agustí; Equilibris-
tes; El rei de casa; Operació A.
V.I.; OVN; Un bosc de cames; 
Mal de closca.

TEATRE / LA VEU 

Aquest dissabte per l’es-
cenari de La Casa del 
Teatre Nu hi passa-

ran fins a nou dones diferents 
encarnades en un sol cos, el 
de l’actriu i cantant Mariona 
Castillo, que interpreta “Les 
dones de Guido Contini”, un 
espectacle inspirat en el musi-
cal Nine. Una proposta dirigi-
da per David Pintó en la qual 
descobrim la figura de Gui-
do Contini, un cineasta ego-

cèntric i egoista a través dels 
efectes que genera a les dones 
del seu voltant. D’aquesta ma-
nera, Mariona Castillo dóna 
veu a l’esposa de Contini, 
l’amant, la musa, la produc-
tora, les fans, les detractores, 
la seva mare i la prostituta 
que va ensenyar-lo a estimar. 
Nou mirades femenines sobre 
el mateix home. Un magnífic 
treball d’interpretació vocal 
i transformació constant en 
la qual la intèrpret és capaç 
d’encarnar aquests nous per-

La Casa del Teatre Nu acull el musical “Les dones de 
Guido Contini”amb Mariona Castillo, demà dissabte

sonatges amb la única ajuda 
d’un mocador que ens permet 
identificar en tot moment els 
diferents personatges. Tot un 
repte que ha portat a l’actriu 
a trencar amb qualsevol dels 
seu límits, posant-los a tots 
en dubte i arremangar-se a 
explorar espais expressius 
desconeguts per ella. Acom-

panyada a escena pel pianis-
ta Gustavo Llull, han fet d’un 
gran musical un format de 
música de cambra amb aroma 
italiana.
Podeu veure Les dones de Gui-
do Contini a La Casa del Tea-
tre Nu el dissabte 26 de gener 
a les 20h. El preu de l’entrada 
és de 12€. Descompte de 2€ 

pels amics de La Casa i Gent 
Gran de Tous, acumulables. 
Podeu reservar les vostres en-
trades enviant un mail a tea-
trenu@teatrenu.com o bé tru-
cant al 677 519 625 (María).
La Casa del Teatre Nu oferirà 
servei de bar pels assistents. 
Ens trobareu al C/Prats, 14 de 
Sant Martí de Tous.

MÙSIQUES DE BUTXACA
The Sey Sisters “Rise”

www.musiquesdebutxaca.cat

Divendres 
1 de febrer
a les 23h

Al Teatre Municipal l’Ateneu

El guanyador d’una entrada doble és:
ALBERT SOLER APARISI

Moltes felicitats! 
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“Fins als 25 a cinc” és 
una campanya impulsa-
da pel departament de 

Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada que vol 
promocionar l’accés a les arts 
escèniques, concretament 
als espectacles de la pro-
gramació estable del Teatre 
Municipal l’Ateneu, entre els 
joves de fins a 25 anys de la 
ciutat. Amb aquesta campa-
nya, aquells que ho vulguin 
tindran accés a les entrades 
per assistir als espectacles 
del teatre a un preu reduït de 
cinc euros. Això suposa una 
oportunitat per ampliar i fi-
delitzar aquest sector de pú-
blic. La campanya s’inicia el 
2 de febrer amb l’espectacle 
La lleugeresa i altres cançons 
del Teatre Nu. 

Com funciona? 
Durant el període de venda 
d’entrades de la programació 
estable, els joves de fins a 25 
anys podran comprar les se-
ves entrades al preu bonificat 
de 5 euros. Ho podran fer de 
manera anticipada, durant la 
mateixa setmana de la funció, 

al Punt de Difusió Cultural i 
Turística, ubicat al c/ Garcia 
Fossas, 2. També les podran 
adquirir el mateix dia de la 
funció, una hora abans, a la 
taquilla del teatre del Passat-
ge Vives s/n. Caldrà acredi-
tar l’edat amb el DNI. Cada 
usuari podrà comprar una 
única entrada per espectacle 
i se li podrà requerir el DNI 
novament a l’entrada del te-
atre. Els menors de 16 anys 
hauran d’anar acompanyats 
d’un adult responsable i, un 
cop realitzat el pagament, 

El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada ofereix 
entrades a preu reduït als joves de fins a 25 anys

no es podran fer canvis ni 
cancel·lacions. Aquesta pro-
moció no és vàlida per als 
espectacles que no siguin 
de programació pròpia, és 
a dir, aquells que organitzin 
al teatre empreses externes 
i entitats. Excepcionalment, 
també en podran quedar 
exclosos altres espectacles 
però, en aquest cas, s’indica-
rà degudament al programa. 

Cinc mesos i sis espectacles 
Durant el mes de febrer, a 
banda de la proposta de Te-

atre Nu La lleugeresa i altres 
cançons, els joves de fins a 25 
anys podran gaudir també de 
La importància de ser Frank 
d’Òscar Wilde, dirigida per 
David Selvas. Un retrat àcid 
sobre la hipocresia social 
que ha rebut, entre altres, el 
Premi Teatre Barcelona al 
Millor Espectacle 2018. El 24 
de març es presenta a Igua-
lada la comèdia de Joel Joan 
i Hèctor Claramunt Escape 
Room, en què dues parelles 
posen a prova la seva amis-
tat quan participen en aquest 

popular joc. La protagonit-
zen Joel Joan, Àgata Roca, 
Oriol Vila i Paula Vives.
A l’abril, els aficionats a la 
música es trobaran amb un 
tema grec i gran peces de la 
música clàssica. Serà gràci-
es a La Ilíada i l’Odissea a 
Troia, una veritable Odissea, 
cantada a cappella per una 
trentena d’intèrprets de Cor 
de Teatre.
Ja al mes de maig, la dan-
sa serà la protagonista amb 
tres coreografies d’IT Dansa, 
Jove Companyia de Dansa de 
l’Institut del Teatre. I al juny, 
per cloure la temporada, una 
altra heroïna, Mercè Aràne-
ga, es posarà a la pell de Shir-
ley Valentine, un monòleg de 
Willy Russell que parla de 
la possibilitat de canvi i del 
coratge de viure.

LLIBRES / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada i les llars 
d’infants de L’Espígol, 

La Rosella i La Lluna d’Igua-
lada, han posat en marxa «La 
maleta viatgera», una inici-
ativa per apropar la lectura 
als més petits de casa i esta-
blir, alhora, un vincle més es-
tret entre les famílies, la llar 
d’infants i la Biblioteca. Així, 
a partir d’aquest mes de ge-
ner i fins al juny, cada escola 
bressol ha rebut una maleta 
viatgera que cada setmana 
s’emportarà un infant cap a 
casa, per descobrir-la amb la 
família.
Dins de cada maleta hi haurà 
diferents tipus de documents 
com els contes, cd, un exem-
plar  de la revista Piu-piu i 
una llibreta on les famílies 
poden escriure les seves im-
pressions, fer dibuixos, etc. 
per expressar què els ha sem-

blat l’experiència. Després 
d’una setmana l’hauran de 
retornar a la llar d’infants i 
així la maleta rodarà cap a les 
altres famílies, segons el calen-
dari establert per la mateixa 
escola bressol.
Des de l’àrea infantil de la Bi-
blioteca s’ha fet una tria acu-
rada dels contes, en funció de 
la descoberta d’un mateix, la  
descoberta de l’entorn i la co-
municació i el llenguatge, amb 
títols com «Colors, de Patrick 
George; «Bon viatge, petitó», 
de Beatrice Alemagna, «Vols 

El departament de 
Promoció Cultural de 
l’Ajuntament posa al 

seu abast localitats per 
a la seva programació 

estable al preu 
de 5 euros

La Biblioteca fa rodar “La maleta viatgera” cap a les llars 
d’infants municipals d’Igualada

ser el meu amic?», d’Eric Car-
le; o «Els meus animals i jo», 
de Virginie Aracil. 
Aquesta iniciativa es durà a 
terme en forma de programa 
pilot de gener a juny d’en-

guany, en col·laboració amb el 
departament d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Tot plegat vol servir per fo-
mentar l’hàbit lector en els in-
fants i fer créixer les ganes de 

llegir i, de retruc, a descobrir 
els serveis que ofereix la Bibli-
oteca, entre els quals destaca 
el préstec de tot tipus de docu-
ments, també digitals a través 
del portal www.ebiblio.cat.

Dins de cada maleta hi 
haurà diferents tipus de 
documents com contes, 
cd, un exemplar  de la 
revista Piu-piu i una 

llibreta on les famílies 
poden escriure les seves 

impressions
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El pròxim dimecres  30 
de gener, dins el marc 
de la programació es-

table d’òpera i dansa de la 
Royal Opera House de Lon-
dres, l’Ateneu cinema oferirà 
La Traviata. 
La bonica producció de 
Richard Eyre proporciona 
l’ambientació perfecta per a 
l’òpera de Verdi sobre una 
cortesana que sacrifica tot per 
amor. 
Des de la intensa emoció d’un 
amor inesperat a una punyent 
reconciliació que arriba mas-
sa tard: La Traviata de Ver-
di és una de les òperes més 
populars de tot el repertori. 
Alfredo s’enamora de la cor-
tesana Violetta en la glamu-
rosa societat parisenca, però 
sota la superfície discorren 
rerefons més ombrívols que 
impulsen el desenllaç cap a 
un tràgic final.
La riquesa de melodies de 
l’òpera inclou el famós Brin-

dis i l’exuberant «Sempre 
allibera», dos moments que 
mostren el lirisme de l’òpera 
italiana en la seva faceta més 
immediatament atractiva.
La producció de Richard Eyre 
per a The Royal Opera posa 
en relleu tot el colorit emoci-

onal, des del vertiginós des-
cobriment de l’amor a la ine-
vitable conclusió, passant per 
una dolorosa confrontació.
Luxosos decorats i vestits 
d’època ressalten la realitat 
d’un emocionant relat basat 
en la vida real.

L’Ateneu cinema retransmetrà en directe l’òpera 
“La Traviata” de Giuseppe Verdi 

ÒPERA EN TRES ACTES
Música: Giuseppe Verdi
Llibret: Francesco Maria Pi-
ave
Director d’escena: Richard 
Eyre
Dissenys: Bob Crowley

Repartiment :
Violetta Valéry: Ermonela 
Jaho
Alfredo Germont: Charles 
Castronovo
Giorgio Germont: Plácido 
Domingo
Annina: Pamela Helen 
Stephen
Flora Bervoix: Aigul Akh-
metshina
Director musical: Antonello 
Manacorda
Cor: Royal Opera Chorus
Orquesta Orchestra of the 
Royal Opera House

Hora de l’acte, a les 19.45 h
Preu entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  
Les entrades ja es poden com-
prar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i online a 
www.ateneucinema.cat   
La resta de programació de 
la temporada d’òpera i ballet 
es pot consultar a la web de 
l’Ateneu cinema. 

Dimecres, 30 de gener
a les 19:45h en directe des del ROH

Música: Giuseppe Verdi
Llibret: Francesco Maria Piave
Òpera en 3 actes
Durada: 2h 35min.

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat

Preus:
Anticipada: 15€ i 13€ els socis de l’Ateneu
Dia de l’estrena: 18€ i 15€ els socis de l’Ateneu

LA TRAVIATA

LA TRAVIATA
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Roger Argemí segueix 
avançant el que serà 
el seu nou i segon tre-

ball discogràfic. Després de 
Per sempre i Aire, el jove ar-
tista igualadí de només vint 
anys publica un tercer single: 
Viu (feat. Oan).
L’artista publica a través de 
la discogràfica Crea Music 
aquesta cançó el divendres, 
18 de gener, a totes les pla-
taformes digitals. D’aquesta 
manera, es descobreix un 
tercer tema del nou disc, el 
qual es titularà Gravetat i 
està previst que es presenti 
amb tots els temes agrupats 
a mitjan 2019.
Tot i ser una cançó obscura 
quant a so, amb influències 
R&B i esperit americà, Viu 
(feat. Oan) és un tema enèr-
gic i amb missatge positiu: 
“Canta i no et deixis vèncer”, 
encara que t’ho posin difícil. 
Inclou diverses influències 
musicals i el raper Oan Hos-
tench hi col·labora amb un 
rap en anglès que comple-
menta a la perfecció l’esperit 
lluitador de la cançó.

Roger Argemí estrena el 
seu nou single: 
Viu (feat. Oan)

POESIA / LA VEU 

El poema “Beneit sigui el 
nou dia”, del poeta igua-
ladí Lleonard del Rio, va 

resultar premiat dilluns passat 
dia 21, a la capital del Segre, 
aconseguint el segon premi 
del 21 concurs literari La Veu, 
convocat per la Coordinadora 
de la Gent Gran de Lleida i Co-
marques. La vetllada en la que 
també es lliuraren els premis 
de narrativa i pintura, se cele-
brà a la sala de Centre Cívic de 
la Paeria. El premi es comple-
mentava amb el luxós volum 

“Les terres de Lleida des de l’ai-
re”, editat per la Diputació de 
Lleida, en commemoració del 
Tricentenari del 1714. En aca-
bar se serví un refrigeri.

Lleonard del Rio premiat 
a Lleida

LLENGUA / LA VEU 

El mes de gener, el Servei 
Local de Català d’Igua-
lada ha iniciat nous cur-

sos de català per a adults.
Els grups de català bàsic i ele-
mental, així com una part dels 
grups d’intermedi i suficiència, 
estan formats per persones de 
procedència diversa, les quals, 
a més d’assistir a les classes lec-
tives, tenen la possibilitat de 
participar en el Voluntariat per 
la llengua per reforçar l’apre-
nentatge oral de la llengua.

El VxL és un programa de la 
Direcció General de Política 
Lingüística gestionat pel Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística que posa en con-
tacte persones que parlen ha-
bitualment català (voluntaris) 
i persones que l’estan aprenent 
amb l’objectiu que es trobin 
com a parelles lingüístiques 
una hora a la setmana per 
conversar en català. D’aquesta 
manera, els aprenents poden 
millorar la fluïdesa a través de 
pràctiques que es desenvolu-
pen fora de l’aula d’una manera 

Busquem voluntaris per a una nova edició del 
Voluntariat per la llengua

CULTURA / LA VEU 

Albert Borràs és el Di-
rector de l’Observato-
ri de Pujalt. Enamorat 

de la seva feina, i disposant de 
mitjans molt bons per guardar 
i analitzar dades climàtiques, 
Albert Borràs busca també 
la visualització directa de fe-
nòmens meteorologics des 
d’aquesta plataforma elevada i 
oberta a tots els horitzons que 
és Pujalt.
La visió, en dies molt clars, de 

l’Aneto a les muntanyes tar-
ragonines, li permet veure i 
preveure fenòmens naturals i, 
si s’escau, alertar dels seus pos-
sibles efectes. Properament, 
organitzat per AUGA, és farà 
una visita guiada a l’Observa-
tori.
I el proper dilluns altra ve-
gada Edu Balsells amb el seu 
ramat. Un ramat d’ovelles que 
va tornar a seguir, durant set 
dies, les antigues carrerades de 
transhumància ara solcades 
d’autopistes, carreteres i l’AVE.

AUGA: El temps a l’Anoia des de Pujalt

Roger Argemí ha format part 
d’algunes de les radiofórmu-
les més importants del país. 
Acompanyat del guanyador 
d’Eurovisió Måns Zelmer-
löw, la cançó Can I Call You 
Home dedicada a Barcelo-
na ha superat els 600.000 
streamings a Spotify i s’ha 
colat en diverses playlist i 
llistes d’èxits. També ha pu-
blicat Loco por Sentir BSO 
de ‘La Empresa Más Loca del 
Mundo’, una websèrie amb la 
participació d’estrelles com 
Iniesta o Dulceida. Després 
del seu primer disc Un Nou 
Sentit, presenta noves histò-
ries pop i R&B carregades de 
sentiment amb la discogràfi-
ca Crea Music.

MÚSICA / LA VEU 

El passat disabte 19 de ge-
ner els alumnes de pia-
no de l’escola de Música 

de Capellades ens vàrem des-
plaçar a Vilafranca del Penedés 
per realizar un concert conjun-
tament amb l’escola Maria Do-
lors Calvet d’aquesta localitat.
Hi participaven quaranta pia-
nistes, interpretant obres de di-
ferents estils i autors totes elles 
en formació de duets, format 
per un alumne Vilafranquí i un 
Capelladí.
La última obra va ser intrer-
pretada per tretze pianistes  
agrupats amb tres pianos.
Estem convençuts de que la 

proximitat de compartir la in-
terpretació d’una obra en el 
mateix instrument ,una prácti-
ca freqüent entre pianistes ,re-
porta gran satisfacció.
Volem esperonar i a la vegada 
donar reconeixement a aquest 

Concert de l’Escola de Música de 
Capellades a Vilafranca

joves interprets per la correcta 
i acurada interpretació.
Una bona experiencia interes-
sant que esperona als alumnes 
a continuar i compartir el tre-
ball musical que porten a ter-
me.

més informal, relaxada i dis-
tesa.
Per tal de poder dur a terme 
l’activitat, necessitem perso-
nes voluntàries amb ganes de 
conversar, ajudar i conèixer 
persones que volen fer servir la 
nostra llengua. La inscripció és 
oberta tot l’any i es pot fer en 
línia a través de www.vxl.cat o 
enviant un correu electrònic a 
mtroig@cpnl.cat.
L’acte d’inici d’aquesta nova 
edició serà el divendres, 8 de 
febrer, a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

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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POESIA / LA VEU 

Aquest dissabte passat 
va tenir lloc la Galàxia 
Poètica amb temàtica 

de poesia filosòfica-surrealista 
a l’Espai Cívic Centre d’Iguala-
da. En aquesta ocasió van par-
ticipar: la cantautora Sissa Viva 
igualadina però resident a Llei-
da, la poetessa Carme Romia 
de Lleida, poetes i rapsodes de 
l’Anoia com Alex Espinar, Jordi 
Pallerols, Carme Freixes, Marc 
Freixas i Carmen Anasagas-
ti. També es va crear un clima 
obert a nous participants que 
hi havia entre el públic com 
Noelia Tomàs, Margarida Ber-
nús i Franc Guinart. Com a 
novetat, vam tenir el plaer de 
comptar amb artistes pictòrics 
d’Igualada, Francisco Garcia 
Verdugo & Lucas Martínez 

Andreu que van pintar un qua-
dre inspirat amb la poesia reci-
tada i amb Picasso. Tothom va 
quedar meravellat del resultat, i 
fins i tot va sortir una compra-
dora de l’obra. 
Agraïm la presència i l’art de 
totes les persones participants, 
de tot el públic assistent i tam-
bé al suport de l’Espai Cívic 
Centre, Cultura Igualada i 
l’Ajuntament d’Igualada.
Us convidem a inscriure-us a 
recitar poesia amb acompa-
nyament d’un altre art (mú-
sica, pintura, dansa…) per 
al dissabte 16 de febrer amb 
poesia de temàtica FESTIVA 
(festa major, carnaval, esdeve-
niments de caire festiu…).
Inscripcions obertes fins a es-
gotar places (associaciocultu-
ralgalaxia@gmail.com o telf. 
636 919 373) Gràcies.

Èxit de la Galàxia Poètica 
amb poesia filosòfica-
surrealista MÚSICA / LA VEU 

Igualada Show Festival ha 
estat l’acte de cloenda del 
15è aniversari de l’entitat 

de malalties lisosomals MPS, 
que es va portar a terme aquest 
passat dissabte 19 de gener 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada.
Aquest festival es va crear amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
les malalties degeneratives i 
rares MPS per part de l’entitat 
que agrupa les famílies afecta-
des amb seu a Igualada. Tam-
bé es perseguia aconseguir 
recaptar fons per poder seguir 
donant a la investigació. El for-
mat que es presentava era dife-
rent a l’habitual, aglutinant en 
un mateix escenari una varietat 
d’estils i artistes d’Igualada.
L’organització valora molt po-
sitivament el gran èxit l’esde-
veniment. Especialment per 
la important predisposició i 
implicació de les persones, 
entitats i acadèmies que varen 
actuar, i per les col·laboracions 
rebudes per part de l’Ajunta-
ment d’Igualada i les diferents 
persones que de manera al-
truista varen ajudar a fer-ho 
possible.
El públic que va venir a gaudir 
del Festival va superar totes les 
expectatives que tenia l’organit-
zació, prop de 300 persones va-
ren acudir a la crida i va ajudar 
a fer una molt bona recaptació 

per destinar a la investigació. 
L’acte va comptar amb la pre-
sència de la Consellera de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, 
Alba Vergés, l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, regidors de 
l’Ajuntament d’Igualada i altres 
persones rellevants de la ciutat.
El Festival va ser conduït per 
la Gemma Gallego i es va 
aprofitar per donar a conèixer 
el treball que porta a terme 
l’associació MPS i acostar la 
problemàtica que tenen les fa-
mílies de la mà del Director de 
l’entitat, Jordi Cruz. També es 
va repassar les accions realitza-
des durant el quinzè aniversari 
destacant el projecte “Porta’m a 
casa” que ha nascut a Igualada 
i que, a partir de quinze ninots 
del personatge Woody, s’estan 
donant a conèixer les malalties 
rares entre els infants.
Els diferents artistes que va-
ren participar varen expressar 

L’Igualada Show Festival aconsegueix 
amb èxit el seus objectius

el seu compromís i suport per 
la iniciativa. Per tot això MPS 
vol agrair i felicitar molt since-
rament a: Hopeta Street band, 
Escola de Música Redmusik, 
combo Escola Municipal de 
Música d’Igualada, Orquestra 
de guitarres de l’EMMI, Albert 
Gàmez, M. Teresa Monclús 
Marquès, M. Àngels Miró, Sc-
hola Cantorum, Quico Tretze, 
Roger Argemí, Ricard Mor-
ros, Albert Puig, Trini Onieva, 
Laura Rojas, Atrezzo dansa i 
art escèniques, Estudi de ba-
llet Montserrat Andrés, Anto-
ni Miranda, Gal·la Carner, Sol 
Carner, Gemma Gallego. Tam-
bé a l’Ajuntament d’Igualada, 
als tècnics del Teatre Municipal 
Ateneu, als mitjans de comuni-
cació de l’Anoia, la
Joaquina i les seves col·labora-
dores, altres persones anòni-
mes i a tot el públic assistent. 
Moltes gràcies!!

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

Dia 9 de febrer de 2019   Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a platea

 
 
 

L’ÚLTIM ACTE Teatre Goya

Dia 16 de març de 2019  Viatge - Espectacle Hora de sortida:  15.45 hrs.

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Goya. Entrades garantides a 
platea
Un actor es desperta a l’escenari. El soroll del cruixit de la tarima envaeix l’espai.  Silenci. Un respir. Els pulmons s’omplen d’aire i un focus il·lumina el 
seu rostre. No hi haurà una altra funció, aquesta és la seva última representació. I n’és plenament conscient.  Sobre l’escenari, els personatges que 
l’han acompanyat al llarg dels anys, especialment les dones, apareixen davant dels seus ulls. Les escenes més captivadores que ha interpretat se 
succeeixen en una última funció, la més màgica, aquella que quedarà en el record. Un últim acte. I el millor dels seus amors li murmura: “seré en la 
teva vida el millor de la boirina de l'ahir quan m'arribis a oblidar; com és millor el vers aquell que no podem recordar”. Direcció: Carles Alfaro Basat en 
textos d’Anton Txèkhov Amb: Francesc Orella, Nina, Cristina Plazas i Bàrbara Granados  Producció: Focus

 Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

La tendresa narra la història d’una reina una mica maga i les seves dues �lles, que viatgen en l’Armada Invencible, obligades per Felip II a casar-se en 
matrimonis de conveniència amb nobles anglesos després d’haver envaït Anglaterra. La reina Esmeralda odia els homes perquè sempre li han 
condicionat la vida i li han robat llibertat, així que no està disposada a permetre que les seves �lles tinguin el mateix destí que ella. Quan l’Armada passa 
a prop d’una illa que la reina considera deserta, provoca una gran tempesta que enfonsa el vaixell on viatgen. El seu pla és quedar-se a viure en aquesta 
illa amb les seves �lles per no haver de tornar a veure mai més cap home. El problema és que escullen una illa on des de fa vint anys hi viu un llenyataire 
amb els seus dos �lls, que s’hi van amagar per no tornar a veure una dona en la seva vida. Quan la reina i les dues princeses descobreixen que no estan 
soles, es vesteixen d’homes per protegir-se. I aquí comencen les aventures, els embolics, els enamoraments i les confusions
 
Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

LA TENDRESA  “T de Teatre i Dagoll Dagom”    Teatre POLIORAMA”
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HISTÒRIA / LA VEU 

Aquest dimarts, 22 de 
gener, s’han complert 
vuitanta anys de l’en-

trada de les tropes franquistes 
a Igualada i, per tant, del final 
de la Guerra Civil Espanyola a 
la ciutat. Va ser un diumenge, 
quan les tropes de legionaris 
italians del bàndol nacional van 
entrar pel Molí Nou. Era una 
divisió del Corpo di Truppe 
Volontaire Frecce Verdi –el Cos 
de Tropes de Voluntaris Flet-
xes Verdes– comandades pel 
general Gastone Gambara. Els 
legionaris van enfilar pel Nord 
i van baixar pel carrers Òdena, 
Esquiladors i Sant Vicenç, per 
després passar per la Rambla 
General Vives, la Plaça del Pi-
lar i arribar finalment la Plaça 
de l’Ajuntament. Coincidint 
amb les vuit dècades d’aquell 
moment, l’Ajuntament d’Igua-
lada ha organitzat un seguit 

d’actes sota el títol “El temor 
d’un futur incert”, conjunta-
ment amb el Museu de la Pell, 
la Biblioteca Central, l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia i la Dipu-
tació de Barcelona. L’agenda 
proposada compta també amb 
el suport de l’Ateneu Iguala-
dí, del Teatre de l’Aurora i de 
l’Aula d’Extensió Universitària 
per a la Gent Gran de l’Anoia 

Igualada recorda els 80 anys del final de la Guerra 
Civil amb una agenda d’exposicions, conferències 
teatre i cinema

LLENGUA / LA VEU 

El Voluntariat per la 
llengua (VxL), impul-
sat per la Direcció Ge-

neral de Política Lingüística 
del Departament de Cultura 
i gestionat territorialment 
pel Consorci per a la Norma-
lització Lingüística (CPNL), 
ha superat ja les 130.000 pa-
relles lingüístiques des que 
es va iniciar el programa 
l’any 2003. A més, i durant la 
darrera dècada, cada any es 

creen més de 10.000 parelles 
lingüístiques. De fet, el 2018 
s’han fet més parelles que 
mai: s’han superat les 10.600 
parelles. 
Durant l’any passat es van 
commemorar els 15 anys de 
funcionament d’aquest pro-
grama d’èxit. Reconegut per 
la Unió Europea, el VxL s’ha 
adoptat a l’Aran, Perpinyà, 
Andorra, el País Valencià, 
les Illes Balears i, també, a 
Bolzano (Itàlia), Flandes 
(Bèlgica).

El VxL és un programa que 
facilita la conversa en català 
a les persones que tenen co-
neixements bàsics de la llen-

(AUGA). 
El capítol de les exposicions 
s’iniciarà, entre el 22 de gener 
i el 28 de febrer, al vestíbul 
de la Biblioteca Central amb 
80 anys del final de la Guerra 
Civil a Igualada, una mostra 
fotogràfica i documental amb 
imatges històriques de l’Ar-
xiu Comarcal i llibres de la 
col·lecció local de la mateixa 
biblioteca. La segona mostra 
serà 1939. L’abans i el després. 
El salvament del retaule de Ru-
bió, una proposta de la Xarxa 
de Museus Locals de la Di-
putació de Barcelona que es 
podrà veure al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia, entre el 2 d’abril i el 30 
de juliol. I la tercera exposi-
ció serà Desenterrant el silen-
ci. Antoni Benaiges, un mestre 
de la República a una fossa de 
Burgos, un projecte de Ser-
gi Bernal que es podrà veure 
també al Museu de la Pell del 
17 de maig al 7 de juliol.

Un altre capítol destacat de la 
commemoració serà la pro-
gramació de conferències a 
la Biblioteca Central. El 15 de 
febrer, Antoni Dalmau parla-
rà d’El cost humà de la Guer-
ra Civil a Igualada, al voltant 
de les víctimes que van deixar 
tant el conflicte bèl·lic com els 
primers anys de postguerra. 
Posteriorment, Miquel Tér-
mens abordarà el 15 de març 
el xoc de projectes ideològics i 
postures durant la Segona Re-
pública a la capital de l’Anoia, 
sota el títol La Revolució i con-
trarevolució en la Guerra Civil 
a Igualada. I Joan Pinyol, el 12 
d’abril, tancarà el cicle amb la 
xerrada al voltant de la seva 
obra Avi, et trauré d’aquí, en 
què l’autor narra com va resse-
guir la pista del cos del seu avi, 
traslladat pel règim franquista 
des d’una fossa comuna a Llei-
da fins el Valle de los Caídos.
L’exercici de memòria a través 
del teatre arribarà de la mà de 

l’obra Mort a les cunetes, de 
David Pintó, interpretada per 
Joan Valentí. Es podrà veure 
el 8 i el 9 de febrer al Teatre 
de l’Aurora i posteriorment el 
8 d’abril, al Teatre Municipal 
l’Ateneu, en aquest cas en el 
marc de l’AUGA. Precisament, 
el 9 de febrer, es recordaran els 
80 anys dels fets que motiven 
aquest text, la coneguda com 
a Desfeta de Can Maçana, en 
què nou republicans van ser 
traslladats de la presó de Man-
resa fins al peu de Montserrat, 
on van ser afusellats.
I, finalment, el 18 de febrer 
serà el torn de la pantalla gran. 
L’Ateneu Cinema projectarà 
La voz dormida, dirigida per 
Benito Zambrano i basada en 
la novel·la homònima de Dul-
ce Chacón. El film aborda la 
repressió franquista en l’època 
de la postguerra.
El conjunt d’activitats progra-
mades es poden consultar al 
web www.igualada.cat.

Presentació dels actes amb Pere Camps, 
Antoni Dalmau i Montse Lobato

Entrada de les tropes franquistes a la ciutat, baixant pel carrer d’Òdena i a la Rambla. / ACAN – AFMI. Autor: Procopi Llucià.

El Voluntariat per la Llengua ha format més de 130.000 parelles 
lingüístiques en català des de la seva creació

gua i necessiten practicar-la 
per adquirir fluïdesa (apre-
nents) amb persones que 
el parlen normalment (vo-

luntaris). El compromís de 
les parelles és trobar-se una 
hora a la setmana durant al-
menys 10 setmanes per par-
lar en català en un context 
distès. Inicialment, aquestes 
trobades eren presencials 
però des del 2017 també es 
preveu fer-les en la modali-
tat virtual. El CPNL gestiona 
el 96,19% del total de les pa-
relles que es formen, mentre 
que en el cas de la resta ho 
fan les entitats sense ànim de 
lucre (dades de 2017).



Fideuer fenomenal

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Josep Serra Pamiès no era igua-
ladí, però fa cent anys treballava 
a Igualada, a la fàbrica de pastes 
de Ramon Martí Mirapeix, on 

demostrà ser un expert obrer del ram.
La seva habilitat en fer anar una prem-
sa de la indústria era tal, que la revista 
“La Pasta Alimentícia” del desembre 
de 1919, li dedicà una pàgina i mitja, 
ponderant el seu treball i donant unes 
dades sobre la seva precisió. Feia 12 
anys que era igualadí.
El periodista seguí el seu treball, re-
llotge en mà, durant una hora i mitja. 
Matemàticament, cada 13 minuts treia 
una tirada de pasta llarga; calcula que 

el Josep, en deu hores, feia 46 filades 
de a 50 Kgs. o sia,2300 de massa equi-
valents a 1380 kgs. de pasta.
Treballava, tranquil i seré, amb una 
producció inigualable. 
El periodista quedà astorat, al veure 
en una llibreta, que del 25 al 30 de no-
vembre de 1918, va fe 120 files diàri-
es i el 30, fins el diumenge al migdia, 
140 més. Fent un total de 740, en una 
setmana. Volia dir, uns 3000 kgs. di-
aris de pasta. Diu que l’anomenaven 
“premsista fenómeno”.
No sabem quant cobrava, però el Sr. 
Matí, tenia, a casa seva, una màquina 
humana. 

CULTURA  |  53Divendres, 25 de gener de 2019

TEATRE / LA VEU 

Igualada, divendres 18 
de gener de 2019 · Ja és 
obert el termini perquè 

els professionals de les arts 
escèniques per a tots els pú-
blics puguin acreditar-se a 
la 30a edició de la Mostra 
Igualada que tindrà lloc del 4 
al 7 d’abril de 2019. Les ins-
cripcions romandran actives 
fins el 27 de març, però si es 
formalitzen abans del 28 de 
febrer es poden reservar les 
entrades. 
Enguany la Fira estrena 
una intranet professional 
que funcionarà com un es-
pai privat des d’on es podrà 
consultar tota la informació 
actualitzada: llistat de pro-
fessionals, formulari d’entra-
des, activitats professionals i 
últimes informacions. 
L’acreditació té un preu ge-
neral de 40 euros, si bé els 
membres de les associacions 
amb les quals s’han establert 
convenis de col·laboració 
gaudeixen d’un descompte 
de la meitat del cost (20 eu-
ros). Aquestes entitats són 
l’Associació Professional de 
Teatre per a Tots els Públics 
(TTP), l’Associació d’Actors 
i Directors Professionals de 
Catalunya (AADPC), l’Asso-
ciació Professional de Dan-
sa de Catalunya (APDC), 
l’Associació de Companyies 
Professionals de Dansa de 

Catalunya (ACPDC), l’As-
sociació de Companyies de 
Teatre Professional de Cata-
lunya (CIATRE), l’Associació 
de Professionals del Circ de 
Catalunya (APCC) i l’Asso-
ciació de Professionals de la 
Gestió Cultural de Catalunya 
(APGCC). 
A la secció professionals del 

web de la Mostra es detallen 
tots els avantatges d’acredi-
tar-se a la Fira com per exem-
ple invitacions i reduccions 
en el preu de les entrades, ac-
cés als espais exclusius per a 
professionals, inclusió de les 
dades de l’entitat al llistat de 
professionals o preferència 
en la reserva d’allotjament. 
Per a qualsevol consulta i 
informació complementària 
es pot contactar directament 
amb la Fira aprofessionals@
lamostraigualada.cat.
En la darrera edició, la Mos-
tra Igualada va acollir 682 
professionals acreditats 
(programadors, companyies 
no programades i exposi-

Mostra Igualada obre el període d’acreditacions 
per a professionals

La Fira estrena una 
intranet professional 

que funcionarà com un 
espai privat des d’on es 
podrà consultar tota la 

informació actualitzada

tors) que representaven 328 
entitats. D’aquestes, 275 eren 
de Catalunya, 40 de l’Estat 
Espanyol i 13 internacionals. 
A aquesta xifra cal sumar-hi 
les companyies participants 
en la programació que fan 
augmentar el registre fins 
gairebé els 740 inscrits.
Com cada any, la Mostra al-
ternarà la programació d’es-
pectacles (de tots els gèneres 
i tant a sala com al carrer) 
amb un conjunt d’activitats 
adreçades al sector entre les 
quals el Mercat de Projectes, 
taules rodones i presentaci-
ons, amb La Llotja al Museu 
de la Pell com a centre neu-
ràlgic.

MÚSICA / LA VEU 

Dimarts 29 de gener a les 9 del 
vespre tindrà lloc un nou Au-
diciona’t a Capellades.
Els Audiciona’t són unes tro-
bades musicals escoltant mú-
sica en directe amb comen-
taris de les obres, dels estils i 
dels autors que organitza l’Es-
cola de Música capelladina.
En aquesta ocasió l’Esbart 
Dansot presenta “Danses ca-
talanes del Barroc”.
es comptarà amb la presència 
de  Montserrat Sabater i Xavi-
er Cassanyes al piano i Eduard 
Antolí  al flabiol i al tamborí.
Els comentaris aniran a càrrec 
de  Xavier Cassanyes.
L’activitat es durà a terme a la 
planta baixa del local de Cal 
Ponet.
Al final de cada Audiciona’t hi 
haurà un petit refrigeri i l’en-
trada és lliure.

Dimarts, nou 
Audiciona’t a 
Capellades amb 
l’Esbart Dansot



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

El Pessebre vivent, de Prats de Rei, 
un acte de tradició i cultura

Fins al dia 13 d’aquest mes, Prats de Rei ha 
protagonitzat una altra de les representa-
cions teatrals més vives: el Pessebre vivent; 

l’acte cultural que evidencia l’estret lligam d’uns 
habitants amb el nucli antic del seu poble.

Igual que a moltes parts del món, a Catalunya, les 
festes nadalenques van sempre acompanyades de fi-
res, mostres artesanals, així com les pròpies celebra-
cions festives endemés de tot allò que contribueix a 
recuperar les tradicions. És en aquest sentit que els 
pessebres vivents, com a autèntiques i vives repre-
sentacions a l’aire lliure,  apunten a ser l’activitat que 
millor convida al públic a fer un passeig pels episodis 
bíblics de l’Advent.
A les biblioteques i als arxius locals de cada municipi 
han passat de generació a generació un considerable 
nombre de documents que certifiquen la longeva his-
tòria i secular pràctica dels pessebres vivents des per 
allà el segle XIV; unes representacions que es duen a 
terme a gairebé totes les poblacions de Casa Nostra, 
amb la personal escenificació del Pessebre vivent de 
cada lloc. I entre els diversos pessebres que, en data 
d’avui i des del 1956, han anat guanyant importàn-
cia hi ha el Pessebre de Prats de Rei, una magnífi-
ca representació teatral que guanya més i més vida 
atesa la peculiaritat de tractar-se d’una escenificació 
parlada i també amb música pròpia adaptada a cada 

situació - l’únic pessebre que compta amb una ban-
da sonora original que reprodueix l’oratori “Nadal” 
(compost per monsenyor Valentí Miserachs) i un 
ball tradicional que ofereix una dansa davant la cova 
del naixement de Crist; tot això dins d’un marc d’una 
molt elaborada escenografia.
Tanmateix, per a l’edició d’aquest espectacular Pes-
sebre vivent un gran nombre de carrers i places 
del municipi es veuen transformats en un escenari 
d’excepció; un ambient en definitiva que, gràcies a 
l’efecte visual provocat per uns grans decorats i per 
la capacitat de recreació suggerida des del guió, con-
vida a transportar-te en el temps i a viatjar cap a les 
terres de la vella Palestina que, de fet van marcar un 
canvi de signe en la interpretació del passat de la 
humanitat. Així a grans trets, aquest passeig argu-
mental et convida a la teatralització que va des del 
moment de l’Anunciació a Maria fins més o menys 
els 12 anys de Jesús, en què començava a fer mostres 
públiques de la seva saviesa. Al final d’aquests pas-
satges escènics, una trobada familiar entre figurants 
i el públic assistent permet de compartir una petita i 
senzilla celebració del que ja més tot un reeixit acte 
de cultura i tradició.
Aquest pessebre, summament teatralitzat, ja sigui 
pels nombrosos escenaris que recorren tot el poble –
amb uns edificis perfectament integrats als passatges 
bíblics- ja sigui per les representacions amb perso-

PROJECTES
Mostra dels treballs que han pre-
sentat els alumnes que ja han com-
pletat el cicle formatiu de grau su-
perior de gràfica publicitària i de 
grau mitjà d’assistència al produc-
te gràfic imprès.
Del 8 de gener a l’1 de febrer a La 
Gaspar sala d’exposicions

INSTANTS DE NATURA
Anna M. Gispert Llucià.
La seva font d’inspiració són els 
diferents estadis de la natura, de-
sitjant transmetre, a través de la 
pintura, les sensacions.
Del 10 al 27 de gener a la Sala 
Municipal d’Exposicions

PERE VIVES VICH. 50 
ANYS D’INSTITUT
Un institut és un univers de des-
coberta, d’aprenentatge, de creixe-
ment: un espai de vida. L’Institut 
Pere Vives Vich celebra 50 anys 
(1969-2019) i obre el seu espai a la 
ciutat.
Del 10 de gener al 9 de febrer a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

PETITES CREACIONS 
FETES A MÀ
Núria Encabo Jaume.
Una mostra de petites manualitats: 

punts de llibre personalitzats, flors 
de feltre, conjunts de cuina decorats 
amb punt de creu.
Del 10 de gener al 8 de març al Punt 
de Lectors de la Biblioteca

PAISATGES I RACONS DE 
L’ANOIA
Fotografies de Joan Felip i Joan Sala. 
Un camí on es barreja la passió per 
la fotografia i el repte de descobrir 
nous paisatges i racons de la terra 
anoienca.
Fins el 26 de gener a la Sala d’ex-
posicions de la Pobla de Claramunt.

X BIENNAL D’ART 

RIUDEBITLLES
La mostra recull més de 50 obres 
seleccionades d’artistes d’arreu del 
món.
Fins el 24 de març al Museu Molí 
Paperer de Capellades

INTROSPECCIONS
Francesc Camps
Un recull d’obres que,sortint de la 
temàtica clàssica, es capbussa en el 
mon del surrealisme i l’abstracció, 
emprant diferents tècniques i ma-
terials.
Del 31 de gener al 10 de febrer a la 
Sala Municipal d’Exposicions

EXPOSICIONS

natges reals, s’ha consolidat des de fa més de quatre 
dècades com a  l’acte cultural que majorment entre-
llaça a un veïnat amb la història dels seus anteces-
sors, concedint una gran importància al valor histò-
ric i patrimonial del nucli antic del poble. Això és, tot 
aquest muntatge i engranatge és el resultat de l’esforç, 
del treball i fins i tot de les aportacions econòmiques 
de nombroses persones tant durant com abans i des-
prés de la pròpia celebració; un veritable compromís 
que ha permès de sempre la seva continuïtat.
En aquest sentit, des de l’interès personal per a una 
d’aquestes representacions, no puc menys que posar 
en valor la constància i la fidelitat de tot el col·lectiu 
constituït en l’Agrupació Cultural i Recreativa Sigar-
ra; un grup que, obert a noves incorporacions, sap 
com pocs  resseguir el fil argumental dels passos re-
latats en aquest pessebre bo i  transmetent un bon 
missatge de pau i de germanor.
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te de manteniment del sotabosc per preve-
nir incendis forestals. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 29

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 

Trobada de persones amb un nivell mit-
jà d’anglès, que han llegit el mateix llibre 
i que el comenten en aquesta llengua. En 
aquesta ocasió “ The uncommon reader”, 
by Alan Bennett
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Así lo siento... una 
forma de vivir”, d’Antonio Alonso
L’autor, terapeuta de Reiki, explica com 
gestionar els sentiments i les emocions per 
arribar a ser feliç
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

AUDICIONA’T
Capellades 

Trobades musicals escoltant música en 
directe amb comentaris de les obres, dels 
estils i dels autors
L’esbart dansot presenta “Danses catalanes 
del barroc.”
Dimarts a les 9 del vespre al local Cal Ponet.

HISTÒRIA
Piera 

“Memòries líquides. Les veus dels safa-
reigs”
La Rosa Vendrell presenta un recull de 
testimonis i relats de dones que han fet 
bugada i retrà homenatge i recordarà les 
tasques invisibilitzades i gens valorades
Dimarts a les 7 de la tarda
 a la Biblioteca.

DIVENDRES 25

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 

Tertúlia d’infants a partir de 8 anys que 
han llegit tots el mateix llibre. En aquesta 
ocasió “El jardí secret”, de Frances Hodg-
son Burnett
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

JOCS
Capellades 

Vine a descobrir els diferents jocs de taula 
per a totes les edats.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

DISSABTE 26

TEATRE
Sant Martí de Tous

“Les dones de Guido Contini” amb Ma-
riona Castillo. Acompanyada de Gustavo 
Llull al piano i sota la direcció de David 
Pintó, ens presenta una proposta intimis-
ta inspirada en el musical Nine de Maury 
Yeston.
Dissabte a les 8 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu.

TALLER
Piera

Taller de salsa en parella per a adults, ni-
vell iniciació, impartit per Anna Mollà i 
Lleir Casanovas.
Dissabte a 2/4 d’11 del matí a la Piscina.

TALLER
Sta. Margarida de Montbui

Robòtica en família. Taller d’iniciació. 
Construcció i programació de robots Lego 
Wedo. Construcció de mecanismes i mà-
quines. Programació amb llenguatge de 
blocs.
A càrrec  de Ments Creatives
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Mont-Àgora.

DIUMENGE 27 

TEATRE
Igualada 

“Tripula”de Farrés Brothers i cia.
Després de més de 500 actuacions i de 
mostrar l’espectacle a més de 10 països, la 
companyia igualadina Farrés Brothers i 
cia. aterra a Igualada amb el seu premiat 
Tripula. Un viatge estàtic dins d’un globus 
aerostàtic.” Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a  les 11 del matí, a 2/4 d’1 del 
migdia i a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

ELS PASTORETS
Calaf 

Darrera representació dels Pastorets de 
Josep M. Folch i Torres. La tradició feta 
espectacle des de fa 93 anys.
Diumenge a  les 5 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

APLEC DE LA SARDANA
Òdena 

15a edició de l’Aplec de la Sardana ode-
nenc amb la presència de les cobles Cobla 
Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i LLuïsos 
Cobla.
Diumenge a les 11 del matí a la plaça 
Mestre Vila Vell.

FIRA DELS TORRONS
Òdena 

Esmorzar, jocs, parades, Cursa popular i 
Aplec sardanista.
Diumenge a partir de les 9 del matí a la 
plaça Major.

DILLUNS 28

CONFERÈNCIA
Igualada 

Edu Balcells. “Transhumar. 100 Km. Ama-
gats sota l’asfalt”
L’Edu pastura i viu mig any a Querol (alt 
Camp) i l’altre a Sant Boi (Baix Llobregat), 
on amb el Rubén tiren endavant un projec-

DIMECRES 30

ÒPERA
Igualada 

“La Traviata”
Retransmissió en directe des del Royal 
Opera House de Londres. La producció 
de Richard Eyre per The Royal Opera posa 
en relleu tot el colorit emocional, des del 
vertiginós descobriment de l’amor a la ine-
vitable conclusió, passant per una dolorosa 
confrontació..
Dimecres a 3/4 de 8 del vespre 
a l’Ateneu Cinema.

ÒPERA
Els Hostalets de Pierola 

“La Traviata”
Retransmissió en directe des del Royal 
Opera House de Londres. La producció 
de Richard Eyre per The Royal Opera posa 
en relleu tot el colorit emocional, des del 
vertiginós descobriment de l’amor a la ine-
vitable conclusió, passant per una dolorosa 
confrontació..
Dimecres a 3/4 de 8 del vespre 
a l’Auditori Cal Figueres.

DIJOUS 31

TALLER
Igualada 

Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics. 
Només et cal el carnet de la Biblioteca per 
utilitzar-lo.
Dijous a les 10 del matí 
a la Biblioteca Central.

LLENGUA
Piera 

Brou de lletres. Unim contes i novel·les. En 
un format distès i proper i a imatge de les 
antigues trementinaires es presenten les 
novetats de les que podreu gaudir abans 
que ningú amb una presentació persona-
litzada i molt especial..
Dijous a les 6 de la tarda
 a la Biblioteca.

AGENDA
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2X1 a la teva 
entrada ensenyant el 

carnet de subscriptor de

Sorteig de 3 entrades dobles
enviant un correu a 

administracio@veuanoia.cat 
amb les teves dades i 

l’assumpte: PASTORETS CALAF

D



El vicepresident Cheney
Estrena •  El vicio del poder

RAMON ROBERT / 

P rimer de tot, consultant la 
Wikipedia, fem un petit resum 
biogràfic: Richard “Dick” Bruce 

Cheney (Lincoln, Nebraska; 30 de ge-
ner de 1941) és un polític i empresari 
nord-americà. Va ser el 46è vicepresi-
dent dels Estats Units, sota el mandat 
de George W. Bush. La seva implicació 
en la Guerra de l’Iraq juntament amb 
Donald Rumsfeld, la seva aparença 
de “home a les ombres” i els seus lla-
ços amb multinacionals del petroli i 
la indústria militar com Halliburton i 
Lockheed Martin, fan pensar i potser 
amb raó que Cheney va ser en veri-
tat qui manegava les operacions a la 
Casa Blanca entre els anys 2001 i 2009. 
Molts analistes polítics asseguren que 
Cheney va ser de fet el vicepresident 
més poderós de la història dels Estats 
Units, ja que estava ficat en moltes 

tasques de l’administració Bush i la 
seva influència sobre el president en 
assumptes de política exterior era no-
table.
El guionista i realitzador Adam McKay 
ens presenta ara El vicio del poder, una 
comèdia política i satírica sobre el 
personatge en qüestió, relatant el com 
Dick Cheney (formidable Christian 
Bale), un discret buròcrata de Was-
hington, va acabar convertint-se en 
l’home més poderós del món com a 
vicepresident dels Estats Units durant 
el mandat de George W. Bush (Sam 
Rockwell). Un mandat amb conse-
qüències en seu país i la resta del món 
que encara es deixen sentir avui en dia. 
La pel·lícula, que ha estat nominada a 
8 premis Oscar (incloent-hi millor pel-
lícula, director i actor, Bale) esdevé al-
hora una crònica biogràfica,  un repor-
tatge d’investigació, un eixelebrat fresc 

RESTAURANT SCORPIA   Carretera N-II, Km 559,1 ·  08711 Òdena  
  Igualada  (Barcelona)  ·   scorpia@restaurantscorpia.cat

TORNA LA TEMPORADA
DE CALÇOTS!

·Calçots amb carxofes ·Graellada  de carn  amb guarnició
·Crema Catalana ·Vi de la casa  a partir de 22 euros

 
 

Reserves al:  tel / 938060555
e-mail:   scorpia@restaurantscorpia.cat
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Exitoses comèdies franceses
Estrenes •  Sobre ruedas / El gran baño

RAMON ROBERT / 

S ’estrenen als cinemes de la nos-
tra comarca dues de les comè-
dies franceses més taquilleres 

(a França, és clar) de l’any 2018. Cap 
de les dues passarà a la història del 
cinema, però ambdues van sobrepas-
sar el milió d’espectadors (francesos, 
és clar). Ens referim a Tout le monde 
debout, que aquí veurem amb el títol 
castellà de Sobre ruedas, i a Le grand 
bain, o sigui El gran baño. La primera 
es projecta a Tous aquest proper diu-
menge, mentre que la segona es podrà 
veure els propers dies a la pantalla de 
l’igualadí Ateneu Cinema.  
Escrita, dirigida i interpretada per 
Franck Dubosc, Sobre ruedas relata 
les peripècies d’un home de negocis 
triomfador, lligon, pocavergonya i 
mentider compulsiu. Fent-se passar 
per un discapacitat, sedueix a una 
jove i bonica. Però tot es complica el 
dia en què aquesta li presenta a la seva 
germana, que va en una cadira de ro-
des. En forma de comèdia romàntica 
i d’embolics, la pel.lícula avança amb 

fluïdesa i ofereix un excel·lent planter 
d’actors.
Pel que fa a El gran baño, presenta a 
un peculiar grup d’homes ja madurs, 
que decideixen formar el primer 
equip nacional de natació sincronit-
zada masculí. Desafiant estereotips 
i ignorant la incomprensió dels que 

sobre la rebotiga del poder, un film de 
denúncia i una comèdia delirant. En-
tre ambicions, hipocresies i mentires, 

en surt una pel·lícula vidriòlica i molt 
notable.

els envolten, se submergeixen en una 
insòlita aventura que els portarà a fer 
front a les dificultats i a treure el mi-
llor de si mateixos gràcies a la il·lusió 
i el treball en equip. Amb realització 
de Gilles Lellouche i papers destacats 
per a Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde i Jean-Hu-

gues Anglade, aquesta exitosa comè-
dia (número 1 en la taquilla francesa 
del darrer mes d’octubre) destaca pre-
cisament pel seu eficaç elenc d’actors, 
en la ficció personatges aptes per au-
toanalitzar la pròpia generació dels 
qui han participat (director i actors) 
en la pel·lícula. 



UN ASUNTO DE FAMILIA 
Japó. Drama. De Hirokazu Koreeda. Amb Kirin Kiki, So-
suke Ikematsu, Lily Franky.  
Osamu i el seu fill es troben amb una nena al mig d’un fred 
glacial. Al principi, i després de ser reticent a acollir la nena, 
l’esposa d’Osamu acceptarà cuidar-la. Tot i que la família és 
pobra i amb prou feines guanya prou diners per sobreviure 
a través de petits delictes, semblen viure feliços junts. Palma 
d’Or en el Festival de Cannes.

GENTE QUE VIENE Y BAH
Espanya. Comèdia. De Patricia Font. Clara Lago, Carmen 
Maura, Alexandra Jiménez
Tot va bé en la vida de Bea, una jove i talentosa arquitecte, 
fins que en la mateixa setmana enxampa al seu nuvi enrot-
llat amb una de les presentadores més guapes de la tele i és 
acomiadada amb una indemnització ridícula. Amb el des-
astre en els talons, Bea no té més remei que tornar al seu 
poble natal..

LA GRAN AVENTURA DE LOS LUNNIS
Espanya. Infantil. De Juan Pablo Buscarini. Amb Carla 
Chiorazzo, Bruno Oro, Lucrecia i els Lunnis. 
La Imaginació i el Món de Fantasia estan en perill. Mar, una 
nena experta en contes i llegendes gràcies als llibres que el 
seu avi li llegeix, intentarà salvar-los amb l’ajuda dels seus 
amics Els Lunnis. El malvat Cru odia la fantasia perquè no 
té imaginació i pretén acabar amb el Llibre Màgic que conté 
totes les històries inventades per la Humanitat. 

EL VICIO DEL PODER
Estats Units. Crònica política. D’Adam McKay. Amb Chris-
tian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell. 
Relata la història real sobre com Dick Cheney, un discret 
buròcrata de Washington, va acabar convertint-se en l’ho-
me més poderós del món com a vicepresident dels Estats 
Units durant el mandat de George W. Bush, amb conse-
qüències en seu país i la resta del món que encara es deixen 
sentir avui en dia...

EL GRAN BAÑO
França. Comèdia. De Gilles Lellouche. Amb Mathieu 
Amalric, Guillaume Canet, Erika Sainte.  
En plena crisi dels quaranta, un peculiar grup d’homes de-
cideix formar el primer equip nacional de natació sincronit-
zada masculí. Desafiant estereotips i ignorant la incompren-
sió dels que els envolten, se submergeixen en una insòlita 
aventura que els portarà a treure el millor de si mateixos 
gràcies a la il·lusió i el treball en equip
  

GLASS (CRISTAL)
Estats Units. Thriller sobrenatural. De M. Night Shyama-
lan. Amb James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson. 
La pel.lícula segueix els passos de David Dunn, un home 
gens corrent, mentre recerca la figura superhumana de la 
Bèstia en una sèrie de trobades puntuals. A l’ombra, Elijah 
Price sembla emergir com una figura clau que coneix els 
secrets de tots dos. Seqüela de “El protegit” i “Split” de M. 
Night Shyamalan.

SOBRE RUEDAS
França. Comèdia. De Franck Dubosc. Amb Franck Dub-
osc, Alexandra Lamy.  
Jocelyn és un home de negocis reeixit, pocavergonya i un 
mentider compulsiu. Cansat de si mateix, es troba, malgrat 
tot, seduint a una jove i bonica dona fent-se passar per un 
discapacitat. Però tot canvia el dia en què aquesta li presenta 
a la seva germana en una cadira de rodes.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

EL VICIO DEL PODER 
Dv: 20.30
Ds: 19:15/22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dj: 20:00 (VOSE)

EL GRAN BAÑO 
Dv: 18:00
Ds: 16:45
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dc: 17:00
Dj: 17:30 (VOSE)

1/ CREED II
Dv Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:30/16:30/19:20/22:00
Dm: 17:00/22:00
1/ CREED II (VOSE)
Dm: 19;30
1/ BTS
Ds: 15:35/16:30
1/ GENTE QUE VIENE Y BAH
Ds: 20:45/22:45

2/ FAMILIA AL INSTANTE 
Dv Dll Dc i Dj: 17:15/20:00/22:20
Ds: 17:15/19:45/20:20
Dg: 12:15/14:45/117:15/19:45/20:20
Dm: 17:15/22:20
2/ FAMILIA AL INSTANTE (VOSE)
Dm: 20:00

3/ GENTE QUE VIENE Y BAH  
Dv Dg a Dj: 18;30/20:30/22:30
3/ CREED II  
Ds: 16:30/19:30/22:00
3/ EL GRINCH 
Dg: 12:00/14:00
3/ SPIDER-MAN 
Dg: 16:10

4/ RALPH ROMPE INTERNET
Dv Dll a Dj: 16:55
Ds: 16:45
Dg: 12:45/16:45
4/ AQUAMAN
Dv a Dll Dc i Dj: 19:10/21:55
Dm: 19:10
4/ AQUAMAN (VOSE)
Dm: 21:55

5/ GLASS
Dv Dll Dc i Dj: 17:00/19:45/22:35
Ds : 17:00/19:35/22:10
Dg: 13:00/17:00/19:35/22:30
Dm: 17:00/22/35
5/ GLASS (VOSE)
Dm: 19:45

6/ MARY POPPINS
Dv Dll Dc i Dj: 17:30/20:10
Ds : 16:00/18:40
Dg: 12:30/16:00/18:40
Dm: 17:30
6/ MARY POPPINS (VOSE)
Dm:18:10
6/ ELIMINADO: DARK WEB
Dv Dc: 22:45
6/ GLASS
Ds Dg: 21:20
6/ MORTAL ENGINES
Dll i Dm: 22:45
6/ ROBIN HOOD
Dj: 22:45

7/ LOS LUNNIS
Dv Dll a Dj: 17:15
Ds: 18:30
Dg: 11:55/17:15
7/ EL VICIO DEL PODER
Dv Dg Dc i Dj: 21:30
Ds: 22:35
7/ EL VICIO DEL PODER(VOSE) 
Dm: 21:30
7/ SUPERLOPEZ
Dv Dg a Dj: 19:15
Ds: 20:20

8/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv a Dj: 16:55/19:35/22:15

SALA AUDITORI

GENTE QUE VIENE Y BAH
Dv: 20:30
Ds:18:45
Dg:20:40
UNO MAS DE LA FAMILIA
Dv: 18:30
Ds:16:30/20:40
Dg:16:30/18:45

SALA PETITA

LOS LUNNIS Y EL LIBRO MAGICO
Dv: 18:30
Ds i Dg: 16:30
EL VICIO DEL PODER
Dv: 20.30
Ds i Dg: 18.30/21:00

UN ASUNTO DE FAMILIA  
Dg: 18:00
SOBRE RUEDAS  
Dg: 19:50

RESTAURANT SCORPIA   Carretera N-II, Km 559,1 ·  08711 Òdena  
  Igualada  (Barcelona)  ·   scorpia@restaurantscorpia.cat

TORNA LA TEMPORADA
DE CALÇOTS!

·Calçots amb carxofes ·Graellada  de carn  amb guarnició
·Crema Catalana ·Vi de la casa  a partir de 22 euros

 
 

Reserves al:  tel / 938060555
e-mail:   scorpia@restaurantscorpia.cat
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. És tan poca cosa que no hi ha manera de saber en què consisteix / 2. 
Pispats a traïció, d’esquena. Un armari francès?: no ben bé, és per les escopetes / 3. La pao-
rosa. Evolució vers el silendci definitiu. Oli a menys de 50, veritat? / 4. Aquella manera que 
té la Sofia d’alterar-se. Per semblar ambre és així / 5. Apotema mancat d’argument. Ones i 
més ones torturant-me el cap / 6. Més vella que una coral. Assemblea le4gislativa russa / 7. 
Viu a la mar, entre grecs i turcs. De les potències que no eren tan potents separades / 8. Ar-
dent com un dia calorós amb xador. A l’ànima de tot pispa / 9. Perifèries de Connecticut. 
Mula capaç de córrer d’esquena. Un i gràcies / 10. Prengueren per costum. Refer la roba 
perquè no es vegin els crios / 11. Cinquanta i més gràcies. Si ho hem de ser, diguem la veri-
tat. Una vida sense alcohol / 12. Plega de mala manera per culpa d’un toll. Em tronxo, amb 
un capellà com aquest / 13. El francès m’anima quan el perdo. Confluència en l’elecció.

VERTICALS: 1. Esmoli per sota. Descarrega de l’acusació d’una antiga responsabilitat / 2. 
Limiten la natalitat. Ensopits per culpa de l’interruptor. Més determinat que un / 3. Mite 
eròtic del lesbianisme barroer. L’Anka quan feia la verticalal Dyr / 4. O agafes el transport 
públic o explota. Faria malbé, i per això tot t’ho daria / 5. És públic que s’oposa al partit 
conservador anglès. Herba que ens cruspim a pessics / 6. Ars enfilandi. Quan Terrassa 
encara no existia ell ja hi era, assegura. Marxa de Calaf / 7. I entra a Indianàpolis. Gran 
edifici destinat a la perdició. La multinacional del premi / 8. Greixos per una missa en 
descomposició. És al temps com l’isògon als angles / 9. Aplec pel descobriment de la verge. 
Cavall al servei de la de Palma / 10. Principi d’embòlia. Presentats corrent així que han 
sentit facècies. Al bell mig del pastís / 11. Panorames dels edificis vistos per dins. Se sap 
que és bona perquè s’exclama / 12. No tiri, esculli. Candidat al títol d’acumulador d’aire.

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

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

per estar sempre informat!

Troba les 7 diferències per Nacho Güimil

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         
2                        
3                       
4                        
5                      
6                   

7                      
8                   

9                    

10                        
11                       
12                        
13                      
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RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

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

Esmorzars, dinars (menú cap de setmana i festius)
sopars, tapes i carta. Menú diari per encàrrec per

a grups (mínim 15 persones)
obert dimarts a diumenge, dilluns tancat

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

Elaboració
Netegem les carxofes i les 
coem en aigua bullint amb 
una mica de sal durant uns 
15 minuts, que quedin al 
dente. Mentre fem la tempu-
ra barrejant farina amb aigua 
gelada i una mica de safrà. 
La massa ha de quedar-nos 
com una natilla. Escalfem 
abundant oli d’oliva en una 
paella fonda, escorrem bé 
les carxofes i les vam passar 

amb la massa de tempura.

Fregim en tandes petites fins 
que es daurin i col·loquem 
sobre paper absorbent per 
escórrer l’excés d’oli. Servim 
immediatament empolvora-
des amb una mica de pebre 
vermell. La tempura queda 
molt rica amb salses com 
l’allioli, la salsa de soja, ma-
ionesa ...

Carxofes en tempura 
de safrà   

Ingredients 
Per a 4 persones
• Carxofes 1kg
• Aigua gelada
• Sal
• Farina de blat
• Safrà
• Pebre vermell de la Vera
• Oli d’oliva verge extra



Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Entrades Museu del Traginer

      Entrades Teatre de l’Aurora Entrades Museu del tren

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

MARC MONCLÚS / FLORA SANABRA
LAIA VAQUÉS MORA / MARINA VALLÉS PELFORT

ENRIC SERRA

EDUARD MUÑOZ SOTERAS

ANTONI DE RAMON TORRELLARDONA JOSEFINA RIBAS SANS PEPITA FABREGAS ARGELICH

PILAR BORRELLA

LLUISA PUIGGROS AYNE

JOSEP GALTÉS QUINTANA / LLUIS BALCELLS POBLET
FRANCESCA CASTELLS SOLÀ / ADRIÀ CLARAMUNT BORRELLA

Les entrades del cinema Yelmo s’han de recollir a les oficines de la Veu*.

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

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 22/2/2019.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extrac-
ció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs 
limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

IHC

Ma ANGELS MONLLOR



Gener
25: Conversió de sant Pau; Bretanió; Elvira.

26: Timoteu; Titus (o Tet); Paula; Robert, Alberic i Esteve. 
27: Àngela Mèrici; Vitalià; Emeri; Julià.

28: Tomàs d’Aquino; Flavià; Tirs; Julià; Leònides.  
29: Pere Nolasc; Valeri; Sulpici 

30: Martina; Adelelm; Jacinta de Mariscotti, 
31: Joan Bosco; Marcel·la 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Josep Solé Cuadras

No tornaràs mai més, però perdures en les coses i en nosaltres 
de tal manera que ens costa imaginar-te absent per sempre.

La teva esposa, fills, nets, mare, germana, nebots, renebodes, 
resta de familiars i amics no t’oblidarem mai.

Morí cristianament el 21 de gener de 2016

Jorba, gener de 2019

A.C.S

3r aniversari

Jordi Serra Paradell

Els teus estimats: esposa, Roser Bernades March;  fills, Montserrat i Josep, Núria i 
Roger; nets, Oriol, Bernat i Martí; germà, Miquel i família tota, volem agrair les mostres 
de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns dia 21 de gener 

a l'oratori de Funerària Anoia

Morí cristianament el diumenge dia 20 de gener de  2019  a l'edat de 75 anys.

Igualada, gener de 2019Funerària Anoia, S.L.

A.C.S

En record de:

Tothom aquí, ara ma-
teix, respira els aires 
de la teva amistat. Els 

cronometadors de Fabrilmalla, 
els visitadors de malalts, els ca-
rismàtics, els de les excursions 
a peu a Montserrat, els sarda-
nistes, els del ping-pong i els 
que em deixo. Què et podria 
dir jo, amic? Breument tocaré 
un tema personal potser. Ens 
vam conèixer en la meva pri-
mera, i també comuna afecció 
d’aquells anys, el teatre. Els pas-
torets, aquell “Estel de Natza-
ret”… Jo tenia quinze anys. Tu, 
divuit, dinou… Tu eres el meu 
germà gran, l’Abdaró. Jo Naïm, 
fill pròdig, que penedit tornava 
a casa per demanar-vos perdó, 
a tu i al nostre pare, Jehú. I em 
vau perdonar. Cada vegada que 
a Igualada o a la comarca fèiem 
l’obra, jo us robava,  marxava 
de casa i us deixava. Però sabia, 
de ben segur, que quan tornés, 
no ja l’Abdaró el germà, sinó 
en Ramon Orga en persona 
em perdonaria. Em perdonaria 
sempre, cada vegada que s’alcés 
teló fent pastorets al Catòlic, al 
Catequístic o en escenaris de 
la comarca. És que en Ramon 
ja era un bon noi llavors. Ha-
via començat per ser un bon 
nét, bon fill, i ha estat un bon 
home tota la vida: bon espòs, 
pare, avi, germà, un bon fami-
liar dels seus familiars sempre. 
Un bon ciutadà. I el bon amic 
que et sabria donar un consell 

mirant al cel.
Segon i darrer tema. La teva 
malaltia. Ha durat uns quants 
mesos. Des del primer mo-
ment intuíem que qui sap si 
podria ser la darrera. En sa-
ber-ho, vaig imaginar que ju-
gaves la teva darrera partida 
de ping-pong. Tu, en un cantó 
de la taula i en l’altre hi jugava, 
implacable, la mort. La piloteta 
anava d’un cantó a l’altre. De 
casa a l’hospital, de l’hospital a 
casa. Una partida d’anada i tor-
nada. Tu potser sabies que mai 
no arribaries als 21 punts. Que 
la mort hi arribaria primer. Era 
un partit sense pròrroga. No 
es jugaria el punt 22, 23… 25 
esperant que n’hi hagués dos 
de diferència, per acabar-lo. 
Es va acabar als 21 amb la vic-
tòria de la mort. Però la teva 
fe t’ha salvat, Ramon. El teu 
darrer “Trofeu Ramon Orga”, 
perdent-lo… el vas guanyar. El 
joc definitiu. L’alegria d’aquesta 
victòria, ningú no te la pren-
drà. Tots hauríem de tenir la 
teva fe, Ramon, per guanyar 
la darrera partida encara que, 
a ulls del món, la perdéssim… 
Que al cel puguem jugar.

Jaume Ferrer Piñol
(Paraules pronunciades a l’Es-
glésia de la Sagrada Família, 
en l’enterrament de RAMON 
ORGA JAUME el 23 de gener 
del 2019)

La darrera partida, Ramon

Vida Creixent d’Igua-
lada va inaugurar 
diumenge passat dia 

20 al migdia, les festes pa-
tronals en honor de la Mare 
de Déu de la Candela. Jau-
me Ferrer, portaveu de Vida 
Creixent va anunciar que 
enguany aquest grup de pre-
gària s’agermanava amb la 
Coral de Santa Maria que ce-
lebra el 80è. aniversari funda-
cional, i quedava nomenada 
Candelera d’honor 2019. Per 
aquest motiu se’ls confià el 
pregó de les festes que fou es-

crit per Lleonard del Rio i lle-
git pels cantaires Concepció 
Cuadras, Josep García, Pietat 
Merino i Jaume Puig. Tots els 
actes se celebren a l’església 
parroquial de la Sagrada Fa-
mília.

Diumenge concert
Durant tota aquesta setmana 
i fins el 2 de febrer té lloc di-
àriament la novena a la Mare 
de Déu de la Candela.
Per a diumenge vinent dia 
27, està anunciat un concert 
desprès de la missa de les 12. 

Anirà a càrrec de la Coral de 
Santa Maria sota la direc-
ció de Coni Torrents, i amb 
l’acompanyament al piano. El 
repertori molt variat, abraça 
cançons populars, sardanes i 
peces dels grans mestres. 
El dissabte 2 de febrer a les 8 
del vespre hi haurà una mis-
sa solemne presidida per Mn. 
Xavier Bisbal, amb cants a 
càrrec de l’esmentada Coral.
Per al dimarts 5 de febrer s’ha 
programat a l’Hotel Canale-
tas, un dinar homenatge a la 
Coral de Santa Maria.

La Coral de Santa Maria, pregonera de 
les festes patronals de Vida Creixent
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

SALUT  |  63Divendres, 25 de gener de 2019

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 25: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DISSABTE  26: BAUSILI 
Born, 23

DIUMENGE 27: 

CASAS V.
Soledat, 119

DILLUNS 28: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 29:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMECRES 30: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 31:  LA CREU
P. de la Creu, 7

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H



Carles Piernas /  
propietari de la marca de roba infantil Micu Micu

Igualadí, empresari, exjugador d’hoquei patins, actualment segon entrenador 
de l‘Igualada hoquei club i propietari de la marca Micu Micu de roba infantil i 
complements. Estic casat i tinc una filla de dos anys que és la model de les nostres 
peces. M’agrada fer créixer l’empresa, però fent-ho a poc a poc i amb seguretat 

Què és Micu Micu?

És una marca de roba infantil i complements de zero a 
quatre anys. Vàrem començar fent roba per al primer 
any i hem anat ampliant fins a quatre anys. Des de la 

primera robeta del nadó fins als complements com mantes, tovallo-
les, barnussos, xupeters.... i tot dissenyat i fabricat a Igualada.   

Quin percentatge d’exportació feu?

Venem el seixanta per cent a l’estat i el quaranta per cent l’exportem. 
El nostre objectiu és exportar el setanta per cent i vendre a l’estat el 
trenta. A poc a poc creix la nostra exportació. 

Diuen que creixen molt les vostres vendes a la Xina.

Vam començar venent a Europa però en trobar un distribuïdor a 
Hong Kong i un altre a Taiwan ha crescut molt l’exportació a la Xina. 

Es fa estrany que una empresa tèxtil igualadina exporti a la gran 
fabrica del món que és la Xina.

Seguint la més pura tradició igualadina fabriquem gènere de molta 
qualitat. Utilitzem cotó orgànic sense productes químics ni addi-
tius i fabriquem amb màquines de tecnologia punta. Donem feina 
a diversos tallers d’Igualada que ens asseguren la millor qualitat i 
control de les peces. Entre tots, fabricants i consumidors, podem fer 
créixer novament el gènere de punt d’Igualada.

Fa anys que la fàbrica existeix. Com va ser que derivés en Micu 
Micu?

Els meus pares varen fundar la fàbrica de gènere de punt i treba-
llàvem per a altres marques. La crisi que ho va ensorrar tot ens va 

obligar a replantejar-nos les coses. Em va semblar que en la roba in-
fantil hi havia un nínxol de mercat ja que en aquell moment estava 
tot molt estancat i els models només eren en rosa i blau cel. Vàrem 
apostar per dissenys més unisex, variats i fabricats amb cotó orgà-
nic. La meva dona, l’Anna Casas que és interiorista, em va ajudar 
en el projecte. És una empresa familiar on també hi participen els 
meus pares.

Com sorgeix el nom de Micu Micu?

En Joan Carles, l’excompany d’hoquei, té una empresa de disseny –
NYTT- que col·labora amb nosaltres i quan estava ideant el projecte 
de roba de nadó ell tenia un fill molt petit i entremaliat que es ficava 
per tot arreu: “és com un mico”, deia en Joan. La repetició del nom 
ens va semblar adient i el temps ha demostrat que la vàrem encertar. 

La vostra marca està molt ben posicionada a les xarxes socials.

Hi ha una empresa especialitzada en social mèdia que ens gestio-
na twitter, facebook, instagram.... que ens dona molta visibilitat i 
coneixement a nivell mundial. Quan publiquem una nova col·lec-
ció a les xarxes, hem notat un augment de les vendes per internet. 
La presència a les xarxes ens ajuda a conèixer les preferències del 
públic. La nostra via de vendes principals a Catalunya, continuen 
sent les botigues físiques, però les vendes on line creixen, sobretot 
a l’exterior.

Quin és el vostre producte més venut?

Els conjunts de primera muda. És el que les mares s’emporten a 
l’hospital. És un conjunt de gorro, jaqueta i pantaló. Seguidament 
les mantes que són molt pràctiques i suaus.

Un producte vostre que té molt èxit són les mantetes persona-
litzades amb el nom del nadó.... i us el demanen principalment 
a Xina!

Tenim la capacitat de personalitzar les peces i als xinesos els agrada 
molt poder-ho fer en gènere d’alta qualitat. El sorprenent és que vo-
len el nom escrit amb el nostre alfabet.

L’altra passió personal és l’hoquei, no endebades és el segon en-
trenador de l’Igualada Hoquei Club. Què passaria si un equip 
gran li fes una oferta per entrenar. Ho deixaria tot per l’hoquei?

De cap manera. L’hoquei m’agrada però m’agrada molt més la feina 
diària.

De quin entrenador n’ha après més?

He après molt dels dos grans entrenadors igualadins: l’Albert Tar-
rida i en Joan Pont. També he après molt d’en Ramon Peralta i de 
l’entrenador actual, en Ferran López que m’ha donat l’oportunitat de 
ser segon entrenador. En les primeres etapes de l’hoquei vaig apren-
dre d’en Carlos Figueroa, que ara està allunyat de l’hoquei. 

En la tasca d’exportar us ajuda l’administració?

Sí. A través d’ACC1Ó rebem assessorament i ajuda. Ens movem per 
participar en fires internacionals per entrar en nous mercats.

A nivell local també us ajuda ser presents al REC.

Estem molt contents de ser presents al REC. Ens permet parlar 
personalment amb el client final al estar en contacta amb cent mil 
persones en nomes quatre dies.

A mesura que s’acosten les municipals s’accentuen les accions de partits i agrupacions per guanyar visibilitat i adeptes. La imaginació s’ha 
d’esprémer al màxim perquè no hi ha massa diners i estan controlats. Així ‘Poble Actiu’, agrupació impulsada per la CUP, va organitzar 
una protesta al tobogan de la plaça de cal Font, perquè tapava la bonica façana de la Biblioteca i perquè el cost de la pista de gel era més 
gran que el de les beques escolars. ‘Igualada Som-hi’, recolzada pels socialistes, va a Bilbao per assolir idees, els d’ERC es centren molt en 
urbanisme i habitatge. L’alcalde Marc Castells, va fent mentre prepara la presentació del seu equip, molt renovat, que ‘farà en el moment 
adequat’ sense saber si seran de PdCat, la Crida o de tot plegat. Hi ha qui es pregunten si hi haurà debat públic entre ells.  La voluntat hi 
és i es voldria fer a l’Ateneu, però no tots els candidats tenen les mateixes ganes de que es faci i així evitar preguntes incòmodes. Però totes 
les formacions que es presenten tenen clar a qui han de tenir en el punt de mira, convençuts de l’eslògan “la imaginació al poder”

“Els xinesos ens encarreguen 
mantes personalitzades amb 
el nom dels seus fills”

  Jaume Singla @jaumesingla

Divendres, 25 de gener de 2019

Espai patrocinat per:


