
Les obres de la residència començaran de forma imminent.

Marc Castells: “Es faran els 
polígons industrials que toquin”

  Pàgina 39

En clara al·lusió a Can Morera, diu 
que “volem fer una gran Conca 
industrial, i no ho podem aturar”

L’alcalde diu que “ningú que em ve 
a veure em demana una reforma 
del POUM d’Igualada” 

Cap de 
setmana de 
final four 
de la Lliga 
Catalana EBA

Fira de la 
Candelera a 
la Pobla de 
Claramunt

  Pàgines 14 a 16

  Pàgina 9

Residència de 91 places 
de gent gran a l’antic 
Hospital de la Mútua
Un grup inversor nord-
americà ha adquirit en pro-
pietat l’edifici de l’antic Hos-
pital de la Mútua Igualadina 
per a construir-hi una re-
sidència per a la gent gran, 
que tindrà 91 places de caire 

privat. La residència ocupa-
rà dues de les tres plantes 
de l’edifici. En la darrera, la 
MIPS hi instal·larà un nou 
centre mèdic. L’Ajuntament 
ja ha atorgat la llicència 
d’obres.   Pàgines 7 i 25

La zona agrària de Can Morera a Òdena, on l’Institut Català del Sòl preveu fer-hi un enorme polígon industrial.
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L’EDITORIAL

Atenció a la gent gran

A quests dies hem conegut que l’edifici que va 
ocupar l’antic hospital de la Mútua Igualadi-
na esdevindrà aviat una residència per a la 
gent gran amb 91 places de capacitat, gràcies 

a la inversió que farà una empresa nord-americana. Es 
tracta d’una bona notícia, perquè ningú no pot oblidar  
que l’atenció als més grans 
d’edat ha de ser una acció 
prioritària davant uns anys 
venidors en els quals l’ín-
dex de vellesa augmentarà 
de forma exponencial.
Per a molts experts, l’aug-
ment del nombre de per-
sones major de 65 anys en 
un futur immediat, el bon 
estat de salut i l’alt nivell de 
qualitat de vida d’aquestes 
persones grans, i un model 
d’atenció a la gent gran saturat i obsolet suposa repensar 
el model d’atenció actual perquè esdevingui més comu-
nitari i centrat en la persona.
La societat catalana és una de les més envellides i so-
breenvellides d’Europa, un fenomen que s’ha més que 
duplicat en els últims 30 anys. De cada 100 persones 
majors de 65 anys, 16 superen els 84 anys. En els propers 

quinze anys, la població de 65 anys o més s’incremen-
tarà un 32% a Catalunya, i el nombre de persones que 
tenen 100 anys o més es multiplicarà per tres.
Malauradament, avui l’empresa privada és el principal 
proveïdor de places de residència a Catalunya. D’un 
total de 59.458 places, un 59% les ofereixen empreses 

privades, com el cas que 
ara és notícia a Iguala-
da. Hi ha molta més de-
manda de places públi-
ques que no pas oferta, 
per la qual cosa moltes 
persones han de buscar 
alternatives en els mo-
dels concertats o pri-
vats, amb el conseqüent 
augment de costos que 
això suposa.
D’aquí que ja s’assenyali 

que el futur no estarà en construir residències a dojo, 
sinó en un canvi més radical del propi sistema d’atenció 
als més grans, basat en una millora de l’atenció a do-
micili, incorporant noves tecnologies i una millor co-
ordinació dels sistemes sanitari i social. Convé que els 
nostres polítics no ho perdin de vista i posin fil a 
l’agulla. Fer-se gran no pot ser ni trist, ni car. 

El futur no estarà en construir 
residències, sinó en un canvi més 
radical del sistema, basat en una 
millora de l’atenció a domicili. 

No ho perdem de vista.
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Jordi Sànchez, president de la Crida, 
va dir “no venim a ser un partit, però 
sí a prendre partit per la unitat del so-
biranisme. Només sumant persones, i 
no sigles, podrem superar els esculls 
que ens frenen” i Toni Morral, a se-
cretari general de la nova plataforma 
va dir que “en el camí cap a l’objectiu 
únic d’assolir la República la primera 
missió és forçar la unitat dels partits 
independentistes a les eleccions mu-
nicipals i europees del 26 de maig.”

Mario Romeo, notari i president de 
l’Associació Portes Obertes del Cata-
lanisme, impulsada per l’editor Félix 
Riera, en l’acte de presentació del 
llibre ‘Catalanisme’, assaig coral de 
87 personalitats, va dir a la Casa del 
Llibre “Montilla és l’autèntic repre-

sentant de la unitat del poble català” 
per acabar dient “farem més inici-
atives a favor del diàleg, la negoci-
ació i el pacte entre catalans i amb 
Espanya per donar forma política al 
catalanisme de sempre.” 

Sergi Sabrià, portaveu d’Esquerra 
Republicana, ha dit que “l’únic in-
dependentisme obert i efectiu que 
no pararà fins a arribar a la inde-
pendència el representa ERC.” I ha 
reivindicat que “ERC és el partit 
capaç de fer seure a la mateixa taula 
la majoria del 80% que està a favor 
de les urnes, contra de la monar-
quia i que dona suport al dret  d’au-
todeterminació.”

Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, ha dit  “Si veiés que no puc 
portar aquest país a la independèn-
cia, plegaria. Treballo per arribar 
a la independència amb mètodes 
democràtics, de justícia i des de la 
no-violència.” I ha continuat dient 
“ara per ara, el més important es el 
judici contra l’1-O i que engegarà 
en les pròximes setmanes. En cas 
que es produís una sentència con-
demnatòria, contactaria de forma 
immediata amb el president espa-

nyol, Pedro Sánchez, per expres-
sar-li el meu desacord i demanaria 
al Parlament una resposta, perquè 
qualsevol solució haurà de comptar 
amb el seu suport.” 

José Ramón Bauzá, expresident 
del govern balear, va renunciar a la 
seva acta de senador i es va donar 
de baixa del PP, “per no compartir 
la política de permissivitat de Pablo 
Casado, respecte el català a les illes” 
i es proclama partidari  “de la unitat 
d’Espanya i de la descatalanització 
de les Illes Balears”

Anna Gabriel, exportaveu de la 
CUP al Parlament de Catalunya, exi-
liada a Ginebra, va dir “La solució 
d’aquesta situació serà política, tot 
i que això no vol dir que la solució 
siguin els polítics”. Per seguir dient 
“És el moment de la generositat i de 
posar la mirada més llarga possible. 
Tota l’esfera de dolors, retrets i pati-
ments hem d’intentar apartar-la de 
l’espai de resistències comunes.” I en 
relació al judici al Tribunal Suprem, 
“cal tenir treballats escenaris i pro-
postes per al mitjà i el llarg termini. 
Hi haurà un dia de la sentència, però 
també un endemà.” 

Aigua calenta

Diuen que la maduresa comença quan 
deixem de defensar grans idees abs-
tractes, utopies impossibles i cuidem i 
abracem la vida concreta. Renunciar a 
les gestes heroiques, estimar la repeti-
ció dels dies i adonar-se que,  tal com 
deia Joseph Conrad, un soldat no de-
fensa més terra que la que té sota els 
seus peus. Una setmana sense aigua 
calenta en ple mes de gener pot ser 
una gran lliçó. I una trinxera. Quan 
has d’anar a casa la mama a dutxar-te, 
o aprofitar que pagues una quota d’un 
gimnàs al qual no vas mai i que es con-
verteix en una salvació momentània. 
Rentar-se com un gat o com feia l’avi, 
amb la tovalloleta i la palangana, pot 
ser una benedicció. Recordar les his-
tòries de la guerra que t’explicaven els 
grans. Agrair la sort d’haver nascut en 
una època on les comoditats són tan 
grans que gairebé tots podem esdeve-
nir filòsofs o artistes com només podi-
en ser-ho els patricis de l’antiga Roma o 
els nobles amb la vida solucionada.  
L’aigua calenta és d’aquestes coses con-
cretes que separen la civilització de la 
barbàrie. Potser una aixeta amb un 
puntet vermell és un dels monuments 
més grans que podríem posar en un 
futur museu sobre la civilització occi-
dental. El bidet va ser un invent fran-
cès o italià que durant el segle XVIII 
va marcar un abans i un després en 
els costums. L’aigua calenta per tota la 
població va permetre un salt higiènic i 
estètic sense precedents. És un fet inne-
gable. Dutxar-se a l’hivern antigament 
deuria ser un acte temerari. Una set-
mana sense aigua calenta ens fa humils 
perquè veiem que la comoditat sempre 
penja d’un fil. I es fa impossible de no 
valorar el fet que tenim a l’abast de la 
mà, amb un simple gir de canell, la 
diferència entre la prehistòria i la mo-
dernitat. L’aigua és la font de la vida, i 
calenta és a sobre un plaer pels sentits. 
Sovint donem per fet tot el què gaudim 
i pel qual tanta gent ha treballat. Potser 
l’acte més revolucionari és donar gràci-
es pel què tenim, dir bon dia i posar un 
bon somriure de bon matí després de 
dutxar-nos amb aigua calenta. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroads1815



Ja fa temps que els Reis d’Igualada 
estan en el punt de mira d’un sector 
d’igualadins, que amb crítica cons-
tructiva aporten raons, encara que 

per alguns, no enraonen sinó que són una 
mica busca-raons. Pensen que critiquen 
perquè viuen d’aquella política que vol 
controlar-ho tot. Que són dels que parlen 
de democratitzar les institucions i obrir-
les, però que, de fet, només volen manar. 
O d’aquells que, veuen la 
festa com un espectacle 
i creuen que, sent de la 
faràndula, tenen més cri-
teri i coneixements que 
qui l’organitza. Com tot, 
sempre hi ha coses a mi-
llorar, però cal reconèixer 
que sent un referent esta-
tal, potser no cal abocar 
tants dubtes i sospites a 
una gestió altruista, més 
que centenària.  
Els que són de la Comis-
sió, són gent de tota la 
vida. Cadascú sap el que 
hi ha  de fer. Molts d’ells 
hi són per tradició fami-
liar. Ja ho eren els avis i han continuat, 
pares, fills i nets. Altres s’hi afegeixen per 
il·lusió. Sempre des de la discreció, encara 
que alguns hi vegin manca de transparèn-
cia. Crec que sempre han estat ben acollits 
els que hi van a treballar, però tenen re-
ticències vers aquells que s’hi acosten per 
imposar el seu criteri. 
Ningú cobra per fer la seva feina. La majo-

ria dels que van a la comitiva es costegen 
els seus vestits, que es passen a familiars i 
amics. Tothom ho fa de gust i mai ha es-
tat una obligació, cosa que segurament no 
seria igual si pengés del pressupost muni-
cipal. Són moltes les hores de treball que 
s’hi esmercen, es deixen camions, furgo-
netes, es fa de xofer, de camàlic i del que 
convingui. I tot es fa des de la generositat 
i per una tradició que tothom se sent prò-

pia. Aquesta festa no la mouen els diners, 
sinó la il·lusió. I no només dels infants, 
sinó de la majoria d’igualadins.
Amb tot el respecte, per a molts no es trac-
ta d’una rua, ni d’un espectacle, ni de tea-
tre al carrer. Ni tant sols la cavalcada és en 
sí el cor de la Festa. Hi ha llocs amb més 
diners, millors carrosses, però menys àni-
ma. Els que parlen d’obrir el debat no són 

els qui fan feina, deixen els camions, tenen 
cura dels paquets, organitzen la informàti-
ca, distribueixen els efectius, es dediquen 
a coordinar els patges... Són els que volen 
fer una Festa diferent. Diuen voler profes-
sionalitzar una gestió però parlen d’una 
activitat professional, potser carnavalesca, 
on els ciutadans, petits i grans, serien figu-
rants, quan avui en són els protagonistes. 
A la Cavalcada d’Igualada, els patges i pat-

gesses coneixen els infants. 
Quan passen per les cases, 
els nens estan desperts. 
Ací no han d’entrar per 
les xemeneies, ni d’amagat 
mentre els infants dormen. 
Arriben i es barregen amb 
la gent, perquè són la gent. 
Aquesta és una festa popu-
lar, perfectament greixada 
pels anys, on tothom hi té 
un paper, siguin els que 
surten a la comitiva, els 
que els esperen a les cases, 
els que miren pels carrers, 
els que netegen, els que or-
ganitzen el trànsit i també 
les autoritats que ens repre-

senten.  Per no estar coordinats surt prou 
bé... 
A vegades sembla que molesti que hi hagi 
coses que vagin bé. Sempre hi haurà qui di-
gui que es pot fer millor. Tothom té el dret a 
opinar i a fer reivindicacions, crítiques cons-
tructives i obrir debats, però cal fer-ho des del 
respecte i vigilant que, volent-ho millorar, no 
acabem perdent el que té d’excepcional.  
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PERE PRAT Debat de Reis

Notes la manca de pediatres a l’Anoia?

 Sí 95,3%  No 4,7%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



MASATS TRANSPORTS GENERAL D’IGUALADA

Els transport urbà igualadí està a punt d’assolir la xifra del milió 
d’usuaris, en un increment que ha anat pujant i que és una bona 
notícia per a un servei públic important a la ciutat.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

Tigres de paper

L es darreres 
atzagaiades 
del govern 
e s p a n y o l 

em fan pensar que, 
malgrat tenir al seu 
favor elements tan 

poderosos, en el fons estan acollo-
nits. Altrament, no s’entenen els dar-
rers “moviments tàctics” com son la 
creació d’aquesta mena de fantas-
ma que es presenta sota el nom de 
“España global”. La seva finalitat, 
segons explicaven ahir mateix, és 
contrarrestar la “intoxicació” que 
pot generar l’independentisme en 
l’opinió pública internacional. Quin 
estat amb una democràcia consoli-
dada crearia un organisme d’opinió 
d’aquesta mena? Només les dictadu-
res tenen els seus aparells de propa-
ganda per controlar les informaci-
ons que no els afavoreixen.
En la mateixa línia vull interpretar 
les declaracions del ministre Borrell 
a la Unió Europea negant gairebé –o 
almenys tergiversant barroerament- 
l’actuació de la policia i la guàrdia 
civil l’1 d’octubre del 2017. Dir que 
hi va haver “dos o tres ferits” o que 
la majoria de videos passats per les 
televisions de tot el món eren falses, 
és una autèntica barbaritat. Aquest 
sol fet hauria de ser suficient per 
fer-lo dimitir si en aquest país dimi-
tís algú. Potser no quedaria ningú i 
per això sembla que l’hagin esborrat 
del diccionari.
Tornant al tema, crec també que els 
dubtes i vacil·lacions sobre dates del 
judici dient que  no s’han llegit en-
cara les 1.860 pàgines d’al·legacions 
dels advocats només volen “marejar 
la perdiu”. D’altra banda, si tot és 
tan clar i diàfan, ¿per què s’oposen 

a la presència d’observadors inter-
nacionals? De què tenen por? Sem-
bla que només volen deixar clar qui 
mana i decideix (el famós “ordeno 
y mando” que mai han abandonat), 
però ara estan fent el ridícul.
No s’adonen que l’actitud del poble 
de Catalunya no ha canviat? Mal-
grat les dissensions entre els partits, 
el poble segueix dempeus protestant 
contra la injustícia que representa 
la farsa del judici. No s’adonen que 
contra un poble emprenyat i tossut 
no hi tenen res a fer? Pot tardar més 
o menys, però és evident que no hi 
haurà marxa enrere. Es pot dissentir 
en les tàctiques i la política a seguir, 
però la idea de tenir un estat propi 
ha calat en els cors de la majoria de 
catalans. 
Poden jutjar i condemnar com els 
sembli. Ho tenen tot al seu favor. 
Poden manipular, poden tergiver-
sar els fets, poden estomacar, dete-
nir alcaldes, poden enviar milers de 
policies i l’exèrcit si volen, però fins 
ara no han aconseguit cap dels ob-
jectius que s’havien proposat. Ni ho 
aconseguiran. L’independentisme 
continua ben viu malgrat haver-lo 
“decapitat” (Soraya dixit) diverses 
vegades. Les seves amenaces són ti-
gres de paper en mans de pallassos.
En definitiva, no busquen la veritat, 
només volen mantenir el poder. Per 
això són capaços de generar situaci-
ons esperpèntiques que farien riure 
si no fossin tan dramàtiques per als 
que les pateixen. Però sàpiguen uns 
i altres que la veritat tard o d’hora 
acaba triomfant. De fet, probable-
ment ja ho saben i és el que els fa 
por. Deu ser per això que actuen 
amb tanta violència.  

ÀNGELS ROURA MASSANEDA
Coach d’equips, executiva i personal, escriptora, psicopedagoga i mestra
Àmbit Maria Corral

Adormir-se en pau

T emps enrere, un savi doc-
tor, amic de la família, ens 
explicava que s’havia au-
toimposat el fet d’anar a 

dormir estant en pau amb els seus 
(parella, fills…) perquè aquesta era 
una manera sana d’adormir-se i en-
trar en el son de la nit (en la mort 
del dia) completament en pau. Me-
decina per a l’ànima, en deia.
Mai sabem si demà despertarem, si 
veurem la nova albada, si tindrem 
al nostre costat els éssers estimats… 
Cada jorn és com una vida entera 
amb un inici, un final i un seguit 
de vivències al llarg d’aquest. Cada 
dia renaixem, cada dia comença una 
nova vida –si despertem–. Per això, 
en acabar-se el dia, poder cloure la 
jornada estant bé amb els teus més 
propers, podent conversar, estar de 
bon humor, estar agraïts pel que 
vivim, per ser on som i amb qui hi 
som… és venerar el dia. És veure en 
la posta de sol, en la lluna de la nit, 
el valor i la importància del dia vis-
cut. No sabem si naixerem de nou 
demà. Podem néixer 365 dies a l’any, 
cada any! Desconeixem en quin mo-
ment s’aturarà el cicle.
La mort d’algú proper és un recor-
datori que la vida i la mort van de la 
mà. Que no hi ha res més bonic que 
morir-se havent estimat molt, ha-
vent donat molt i estant en pau amb 
un mateix i amb els que hom estima. 
Perquè sentir-se estimat, acompa-
nyat i en pau en vida és la condició 
necessària per a una plàcida mort.
Quan hom sent que ja ha fet tot el 
que havia de fer, quan hom ha sem-
brat amb escreix i la collita floreix 
per distintes bandes, quan hom sent 
que la missió en aquesta terra està 
complida, llavors està preparat per 

dormir per sempre, per deixar el cos 
i deixar que voli, en l’aire que respi-
rem, el seu esperit que viu –encara i 
per sempre més– en pau.
La mort sobtada, sostreta abrup-
tament i fins i tot amb virulència, 
ens deixa freds i muts. Se’ns bar-
regen sentiments d’incomprensió, 
injustícia, ràbia, impotència… Ens 
quedem sense paraules. El cicle no 
s’ha aturat dins la lògica de la biolo-
gia. Desolació. Ens amara una gran 
desolació.
No sabem quan s’aturarà el nostre 
cicle. Sabem que cada fi de dia és 
una mort i no sabem si naixerem 
demà. Sabem que anar a dormir 
en pau és una bona manera d’estar 
preparat per al que pugui esdevenir 
demà.
Sabem que anar a dormir tot agraint 
el que som, on som i amb qui som 
és, com deia el savi doctor, «mede-
cina per a l’ànima».
Adormir-se en pau, medecina per a 
l’ànima. 
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Espanya ha agafat un 
“globo”. Entenent per 
“globo”, a l’excitació i 
desgavell que demostra 

l’estat, ara que s’acosta el judici 
contra Catalunya. Perquè és con-
tra Catalunya que Espanya ha 

violentat tots els articles de la seva Constitución. 
Ara que no hi ha acord entre els partits indepen-
dentistes catalans sobre la conveniència o no de 
la unilateralitat, cal recordar que els primers en 
prendre mesures unilaterals foren els del PP quan 
varen començar a recollir signatures “contra Ca-
taluña” i després, l’any 2010, de forma unilateral el 
Tribunal Constitucional trencava el pacte consti-
tucional, reformant l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya que els catalans, havíem votat en referèn-
dum.... com marca la “seva Constitución”.
Des d’aleshores que s’ha continuat aplicant contra 
Catalunya una mena de llei de l’embut. Per a ells –
els corruptes- el forat gros i per a nosaltres, els ca-
talans, el forat petit, violentant així, el principi de 
“igualdad entre todos los españoles” consagrat en 
la Constitución, que ja ha esdevingut en el como-
dí de les estratègies repressives del Deep State es-
panyol.... contra els drets ciutadans de Catalunya.
L’estat ha agafat tant de poder que contravenint la 
llei, el rei va imposar a Pedro Sánchez els minis-
tres d’interior i d’exteriors. En un cas un magis-
trat que va aplicar la doctrina Garzón de “todo es 
ETA” i en l’altre del hooligan anticatalà Josep Bor-
rell. Aquest darrer –habitual de les manifestacions 
feixistes de Barcelona- sembla més militant de C’s 
o de Vox, que del PSOE. 

Del rei en avall, tot s’hi val contra Catalunya.
Aquest nefast comportament que causa patiment 
a molts catalans, és també motiu de preocupació 
entre els mateixos espanyols, pel descrèdit que 
provoca en, per exemple, l’administració de justí-
cia. Per mirar de pal·liar el desastre, el gobierno ha 
decidit crear una direcció general amb el nom de 
España Global que té la missió de renta la cara a 
la imatge d’Espanya a l’exterior, molt malmesa per 
la presència de presos polítics a l’interior i exiliats 
a l’exterior.
Però com que el bon Déu va posar límits a tot, 
excepte a l’estupidesa, al mateix temps que es crea 
España Global, es nega als observadors estrangers 
ser presents al judici contra els líders catalans. Si 
estiguessin segurs de la seva imparcialitat al ju-
dici, no posarien pegues –ans al contrari- als ob-
servadors i no caldria inventar-se organismes per  
rentar la imatge exterior d’España.
És ben bé que porten un “globo” immens i prete-
nen que tothom –dins i fora de l’estat- combregui 
amb rodes de molí. A banda d’organismes com 
España Global, els caldrà comprar moltes armes a 
l’exterior per tenir tranquils als governs europeus.
I pensar que una de les acusacions contra Junque-
ras, Turull, Rull, Romeva, Forn, Forcadell, Bassa 
i els altres acusats és una pretesa malversació de 
fons públics!. 

L’estat ha agafat tant de poder que 
contravenint la llei, el rei va imposar 

a Pedro Sanchez els ministres 
d’interior i d’exteriors. 

JOSEP M. PALAU, ERC Igualada
@josepmariapalau

El “globo” d’Espanya Un nou equip per governar Igualada

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Un dels aspectes de la po-
lítica igualadina que re-
centment ha començat a 
generar debat i opinió és 

si el projecte liderat per Marc Castells 
ja comença a estar esgotat, i si, per 
tant, ja és l’hora d’apostar pel suport 

de noves propostes per a la ciutat i per a nous lideratges 
per a governar-la.
Des d’Esquerra Igualada, en cap moment deixem de re-
conèixer les bones aportacions del lideratge i equip de 
l’actual alcalde. La dinamització d’activitats, el foment 
de l’autoestima, l’ampliació d’estudis universitaris. Són 
millores importants, però, al mateix temps cada cop hi 
ha més persones que les valoren com a insuficients. És 
inqüestionable que més enllà de la repetició d’eslògans 
com “ciutat de la indústria i el coneixement”, en vuit 
anys, el govern d’en Marc Castells ha estat incapaç de 
preparar el futur d’Igualada d’una manera planificada 
i organitzada. No hi ha res que transformi i modernitzi 
més una ciutat que l’aprovació i l’aplicació d’un nou pla 
urbanístic. Dissenyar, acordar i aplicar a 20 anys vista 
reformes urbanístiques, millores d’avingudes, de car-
rers, de places, la mobilitat sostenible i saludable, etc. 
Per on creixerà Igualada, on atraurà la indústria tec-
nològica i el disseny, com creem habitatge social, com 
relliguem tots els barris, com augmentem els pulmons 
verds. Han passat vuit anys i el govern municipal ha 
estat incapaç de fer-ho. El mateix podem dir respecte 
el canvi del model productiu. Al final d’aquests vuit 
anys, s’han anunciat dues inversions industrials per al 
2020, i ha estat per iniciativa, sobretot, de l’alcalde de 
Castellolí. És molt bona notícia, però això no canviarà 
el model productiu ni ens aproparà a ser una ciutat 
capdavantera en la nova indústria. No s’ha apostat 
amb fermesa per potenciar el nostre clúster TIC, per 
vincular-hi la capacitat creativa del nostre clúster del 
disseny, per desenvolupar una 4a revolució industrial 
pròpia. No hem contribuït a que, cada any, 6 o 7 pimes 
igualadines fessin un salt endavant en competitivitat i 
possibilitats de creixement, mitjançant importants ajuts 
econòmics a fons perdut per finançar els seus projectes 
de recerca i desenvolupament, a canvi que contractes-
sin personal qualificat. No s’ha incorporat suficient co-

neixement i personal qualificat a les pimes. Tampoc en 
el sector del petit i mitjà comerç. Pocs joves qualificats 
desenvolupen el seu projecte professional (i a vegades 
vital) a Igualada i, malauradament, no podem parlar de 
que som una ciutat capdavantera i emergent en l’aspec-
te econòmic. Finalment, ha estat un govern, sobretot 
els darrers quatre anys, amb un insuficient compromís 
amb la igualtat d’oportunitats. L’oferta municipal d’ha-
bitatges de lloguer a preu assequible (lloguer social) es 
manté en només 34 pisos des de fa d’una dècada, quan 
tenim més de 2.000 habitatges buits en mans de grans 
tenidors que s’haguessin pogut transformar en lloguer 
assequible. No tenim unes beques justes per facilitar 
l’accés als estudis universitaris i professionals. No hi 
ha un Projecte Educatiu de Ciutat que minimitzi el 
fracàs escolar i construeixi una educació excel·lent en 
igualtat d’oportunitats per a tothom. Tampoc s’han re-
duït les desigualtats entre els igualadins i igualadines, 
ni s’ha minimitzat la concentració de la pobresa en 
determinats barris.
Queda molt per fer. Estem d’acord en què governar 
una ciutat mitjana com Igualada és una gran respon-
sabilitat. Com ja vaig avançar el passat mes de juliol, a 
nivell personal, he anat veient que cada cop m’és més 
difícil de fer compatible la meva dedicació professional 
al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya amb el que re-
quereix fer bé la tasca de cap del grup d’ERC i també 
de regidor d’ERC. Així, el proper mes de juny posaré 
fi a una trajectòria de dedicació a la política municipal 
de 12 anys com a alcalde en un poble petit com Jor-
ba i de 4 anys més com a regidor del primer grup de 
l’oposició a una ciutat mitjana com Igualada, sempre 
treballant al costat d’uns immillorables equips de re-
gidors/es i de col·laboradors/es d’ERC. Ara formaré 
part dels equips que ajuden des de fora. A Igualada, 
sota el lideratge de l’Enric Conill, com a nou candidat 
a l’alcaldia per ERC, i amb l’acord de Executiva Local, 
s’està bastint un nou equip de candidats/es a regidors/
es molt potent, amb molta preparació i capacitat, ben 
transversal i representatiu de la societat, un equip pre-
parat per fer que la nostra ciutat faci el necessari pas 
endavant. És el moment d’un nou equip per governar 
Igualada. 
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Els usuaris del bus urbà 
han augmentat un 6% 
en el darrer any, fins 

arribar a 882.797

Marc Castells i Marc Bisbal, director de Masats a Igualada, l’empresa concessionària del bus urbà.

Igualada i la Conca, a prop del milió d’usuaris del bus urbà
REDACCIÓ / LA VEU 

Cada any que passa, el 
bus urbà d’Igualada i 
la Conca té més usu-

aris. Tants, que ja és a prop 
de la xifra màgica del mi-
lió. Dimecres, l’alcalde Marc 
Castells i director de Masats 
Transports Generals a Iguala-
da, Marc Bisbal, van presentar 
les xifres d’usuaris: 882.797 en 
el darrer any, un 6% més que 
el 2017. 
Pel que fa pròpiament a la ciu-
tat d’Igualada, els usuaris es 
van incrementar el 2018 en un 
7,76%, passant dels 397.747 
als 428.624. Analitzant detin-
gudament les línies interiors 
que ofereixen servei exclusi-
vament a la capital de la Con-
ca, la Línia Circular 1 (LC1) 
va augmentar de 196.263 a 
212.577 viatgers i la Línia Cir-
cular 2 (LC2) ho va fer dels 
201.484 fins els 216.047.
En conjunt, les línies bus urbà 
de la Conca d’Òdena, van in-
crementar els usuaris en un 
6,27%, passant dels 830.737 
de l’any 2017 als 882.797 de 

REDACCIÓ / LA VEU 

Mobile World Capital 
Barcelona (MW-
Capital) tindrà una 

petita representació a casa 
nostra, gràcies a la Mobile 
Week 2019 que celebrarà la 
seva tercera edició arribant a 
Girona, Lleida, Reus, Igualada 
i la Ribera d’Ebre. Del 14 al 23 
de febrer, i de forma paral·lela 
dels sis territoris, l’art, la cièn-
cia i la tecnologia convergiran 
en un espai de reflexió entorn 
del desenvolupament tecnolò-

l’any passat. La Línia Trans-
versal de Vilanova del Camí 
(LTV) va passar dels 253.184 
als 266.020, amb un incre-
ment del 5,06%%; la Línia 

Transversal de Santa Margari-
da de Montbui (LTM) ha cres-
cut un 4,99%, dels 169.120 
usuaris als 177.558; i, pel que 
fa a la Línia Transversal dels 
Festius (LTF), hi ha hagut un 
lleu descens, dels 10.686 pas-
satgers als 10.595.
Pel que fa a la tipologia de 
títols de transport emprats, 
gairebé un 16% són bitllets 
senzills, poc més del 54% són 

validacions de l’ATM i gairebé 
el 30% són títols socials. L’al-
calde, Marc Castells, ha posat 
en valor el fet que “Igualada 
disposa avui d’un excel·lent 
servei de bus urbà, puntual, 
modern, accessible, segur i 
fiable, que a més és prou flexi-
ble per adaptar-se a la deman-
da dels usuaris quan la ciutat 
ho necessita”.

Millores al Pla de la Massa i
parada a la piscina del M. Nou
En aquest sentit, segons s’ha 
avançat avui, a partir d’aquest 
mateix 2 de febrer, les línies 
LC1 i LC2 modificaran el seu 
recorregut de manera defini-
tiva tots els dissabtes de l’any 
i també de dilluns a dissab-
te durant el mes d’agost, per 
ampliar la cobertura al Pla 
de la Massa i el Molí Nou.
Responent a diverses peti-
cions de veïns de la zona, 
l’Ajuntament i l’empresa Ma-
sats han acordat que les ex-
pedicions de les línies LC1 
i LC2 incorporin els dies 
esmentats noves parades en 
aquesta zona. La línia LC1, 
en sentit descendent, s’atura-
rà a l’Estadi Atlètic i a la pis-
cina del Molí Nou, i la línia 
LC2 ho farà, en sentit ascen-
dent, a l’Av. Àngel Guimerà i 
a l’Institut Milà i Fontanals. 
Aquesta modificació en les 
rutes implicarà l’anul·lació 
de les dues parades existents 
–una en cada sentit– entre 
les dues rotondes de la part 
inferior de l’Av. Gaudí.

La ciutat acollirà actes del Mobile World Capital
gic i digital. Després de l’èxit 
de les dues primeres edicions a 
Barcelona,   la iniciativa torna a 
celebrar-se una setmana abans 
de MWC Barcelona amb una 
proposta que convida a la re-
flexió i la mobilització ciuta-
dana.
L’edició d’aquest any, presenta 
una programació d’activitats 
obertes i gratuïtes sota el lema 
‘La nostra senzilla relació amb 
la tecnologia’ i convida al ciu-
tadà a reflexionar sobre la re-
percussió que té la tecnologia 
en la seva vida quotidiana. Artistes, científics, filòsofs, en-

ginyers, emprenedors i profes-
sionals generaran aquest debat 
en un entorn de ciutat obert i 
totalment gratuït.
La capital mundial del mòbil 
acollirà, per tercer any conse-
cutiu, una programació com-
pleta amb més de 80 activitats 
pròpies i més de 50 d’entitats 
col·laboradores distribuïdes 

en més de 60 espais públics de 
la capital catalana i amb la pre-
sència de més de 100 ponents. 
Mobile Week Barcelona torna 
amb una programació dividi-
da en quatre formats d’activitat 
diferents: conferències, tallers, 
exposicions i un espai familiar. 
A Igualada aquesta iniciativa 
arribarà el divendres 22 de fe-
brer.

En total, les 5 iniciatives noves 
tenen previst programar 25 
conferències i taules rodones, 
15 tallers i presentacions, 4 
projeccions de cinema o docu-
mentals, 2 programes de ràdio, 
3 exposicions i 5 activitats per 
al públic juvenil o familiar. A 
més, comptaran amb 110 po-
nents convidats que partici-
paran en la iniciativa. Aquests 
tallers i conferències aborda-
ran temes com la influència 
del mòbil i les tecnologies en 
la nostra vida quotidiana, les 
ciutats i els territoris digitals, 
els reptes de la mobilitat, el 
talent i la formació digital, o 
l’impacte i les oportunitats de 
la transformació digital a sec-
tors com la salut o l’economia 
solidària, entre d’altres.

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.



Imatge virtual de la futura residència, vista des del xamfrà Trinitat/Sant Carles.

Per al grup municipal de Decidim, el pla “està ben fet” tècnicament, 
però políticament “és un document de bones intencions”

Una empresa americana construirà a l’antiga Mútua 
Igualadina una residència de gent gran amb 91 places
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Decidim veu que al Pla local 
de Salut 2019-2022 que s’aca-
ba d’aprovar li falten xifres i 
un altre punt de partida. La 
plataforma de confluència 
ciutadana explica que és un 
document tècnicament ben 
fet, amb accions amb les que 
difícilment s’hi pot estar en 
contra. Des d’un punt de vis-
ta polític, però, el portaveu 
de Decidim a l’Ajuntament, 
Dario Castañé, expressa que 
“és un document més de bo-
nes intencions d’any nou que 
un document amb un estudi 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U n fons d’inversió 
dels Estats Units ha 
adquirit l’edifici de 

l’antic hospital de la Mútua 
Igualadina per a construir-hi 
una residència per a la gent 
gran, d’àmbit privat. 
En concret, la futura residèn-
cia, que ocuparà dues plantes 
de l’edifici, tindrà una capaci-
tat per a 91 persones. En prin-
cipi, totes les places seran de 
caràcter privat, però és molt 
probable que l’empresa que 
gestioni la residència en de-
mani de públiques (que siguin 
finançades amb diners pú-
blics) a la Generalitat, seguint 
el mateix sistema que s’ha fet 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l ple municipal va apro-
var aquest dimarts el 
nou Pla de Salut d’Igua-

lada 2019-2022 i el tinent d’al-
calde d’Entorn Comunitari, 
Fermí Capdevila, n’ha detallat 
els trets bàsics.
El pla per al període 2019-2022 
suposa una continuació i ac-
tualització de l’anterior, que es 
va desenvolupar entre els anys 
2015 i 2018, donant continuï-
tat als mateixos eixos de treball 
així com al seu model teòric. 
El Pla de Salut d’Igualada 2019-
2022 arrenca d’una diagnosi, 
que ha permès detectar neces-
sitats i prioritzar les principals 
actuacions a impulsar. S’han 
dut a terme, a més, algunes 
iniciatives de participació ciu-
tadana a través, per exemple, 

en altres instal·lacions, com la 
residència Pare Vilaseca, que 
també serà ampliada, o l’Am-
ma de Vilanova del Camí, han 
explicat fonts municipals.
La residència comptarà amb 
dues de les tres plantes de l’edi-
fici, doncs, segons les mateixes 
fonts, a la tercera s’hi ubicarà 
l’Hospital de la MIPS.
L’edifici, inaugurat el 1968, ava 
albergar durant anys la clínica 
privada de la Mútua Iguala-
dina. Als anys 80, l’edifici va 
ser llogat com a ampliació de 
l’Hospital Comarcal d’Igua-
lada fins a la inauguració del 
nou hospital, el març del 2007. 
Des de llavors, aquest recinte, 
molt cèntric, estava en desús. 
Aviat deixarà d’estar-ho.

Aprovat el Pla de Salut d’Igualada

d’una enquesta enviada a totes 
les entitats locals o mitjançant 
el procés participatiu Salut i 
Dones, que s’ha desenvolupat 
al llarg de tot un any. El nou 
pla preveu també nous pro-
cessos participatius adreçats, 
entre altres, a joves, a persones 
LGTBI, a persones immigra-
des i a persones grans, amb la 
voluntat de detectar les seves 
necessitats específiques i prio-

ritats en l’àmbit de la salut.
Tal i com ha explicat Fermí 
Capdevila, el pla d’acció del 
document conté tretze eixos 
d’actuació, dinou objectius 
generals, setanta-set objectius 
específics i dues-centes dinou 
actuacions concretes. 
Més concretament, els eixos 
generals se centren en la co-
municació i la difusió, l’es-
tímul dels hàbits i estils de 
vida saludables, la prevenció 
del consum de drogues i al-
tres conductes de risc, la salut 
mental, la inclusió social, la 
salut sexual, afectiva i repro-
ductiva, la salut de les dones, 
la prevenció de la violència 
masclista, el medi ambient, la 
mobilitat i els transports, la 
mortalitat i morbiditat, la pro-
tecció de la salut i la seguretat 
alimentària.

Fermí Capdevila.

basat en evidències resultat 
d’un procés d’autoavaluació”.
Sobre el nou Pla, el regidor de 
Decidim confirma que “han 
desaparegut els objectius amb 
xifres, com si mesurar l’im-
pacte de les actuacions del pla 
no fos necessari per a avaluar 
la tasca realitzada”. Castañé 
posa com a exemple que en el 
pla anterior es marcava com a 
objectiu augmentar un 10% el 
nombre de persones que rea-
litzen algun tipus d’activitat 
física, mentre que per als pro-
pers anys no se’n marca cap.

També apunta que “en els 
objectius, trobem que aquest 
pla fa una diagnosi que igno-
ra explícitament el resultat de 
les actuacions del pla ante-
rior”. El regidor de Decidim 
conclou que “hi ha molta 
continuïtat en aquest pla, fins 
i tot un bon gruix d’actua-
cions que es plantegen com 
noves però són còpies de les 
del pla anterior”. Entén que 
“l’absència d’autoavaluació és 
el que els hi permet continu-
ar fent el mateix, de manera 
acrítica”. 
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Només atenem en hores convingudes

Assessors en puericultura.
Vols comprar els productes 
per al teu nadó a preus 
de fàbrica amb un tracte 
diferent, exclusiu i personalitzat?



La campanya “Sopa 
amb l’Enric” ofereix 
a tothom a convidar 
l’alcaldable d’ERC 

Enric Conill a sopar a 
casa seva per parlar del 

futur i del projecte de 
ciutat de Conill

Gabriel Rufián, avui 
divendres a Piera, 
Igualada i Montbui

Enric Conill (ERC) vol que el convidin a sopar

Avui divendres 1 de febrer, el 
diputat al Congrés Gabriel Ru-
fián visitarà la comarca amb 
actes als municipis de Piera, 
Igualada i Santa Margarida de 
Montbui. Així, al migdia arri-
barà al municipi pierenc, per a 
fer visita oficial a l’ajuntament, 
on serà rebut per l’alcalde Jor-
di Madrid, i posteriorment, 
celebrarà un dinar amb diver-
ses entitats veïnals. 
A la tarda, Rufián oferirà dos 
actes oberts, el primer dels 
quals, a les 18:30h  al Casal 
Cívic Montserrat, d’Igualada, 
on estarà acompanyat per l’al-
caldable d’Esquerra a la ciutat, 
Enric Conill, i la també dipu-
tada al Congrés, Carolina Te-
lechea. 
En acabat, el diputat republicà 
es desplaçarà fins a Santa Mar-
garida de Montbui, on farà 
l’acte de presentació de la can-
didata d’Esquerra al municipi 
per a les eleccions del maig, la 
montbuienca Isabel Guerrero. 
L’acte serà obert i tindrà lloc 
a la sala de La Vinícola, a les 
20h. La diputada Carolina Te-
lechea també acompanyarà a 
Guerrero en la seva presenta-
ció com alcaldable. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’arquitecte Enric Co-
nill, alcaldable per 
ERC, ha iniciat una 

nova campanya perquè qual-
sevol ciutadà d’Igualada que 
ho vulgui el convidi a sopar a 
casa seva. “Sopa amb l’Enric” 
pretén apropar el missatge 
dels republicans a qualsevol 
persona que tingui interès per 
“parlar del futur d’Igualada” 
posant la ciutat “al centre de 
la taula” i afrontant “els reptes 
que tenim en els propers anys”.
De moment els republicans ja 
han fet un sopar amb 5 igua-
ladins i igualadines i Conill 
en destaca “la importància 
d’aquesta iniciativa propera, al 
costat de les persones i atenent 
directament les demandes i 
necessitats dels ciutadans”. 
L’arquitecte i candidat a l’alcal-
dia considera “molt profitós” 
el primer sopar que es va fer i 
“anima” a la gent a convidar-lo 
per parlar d’aquells temes que 
considerin “oportuns i priori-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidatura d’Iguala-
da Som-hi que encap-
çala Jordi Cuadras ja ha 

començat a redactar el progra-
ma electoral per a les properes 
eleccions municipals del 26 de 
maig en equip amb un primer 
dia de treball a l’Espai Cívic 
Centre. 
Cuadras ha avançat que “vo-
lem que el programa electoral 
d’Igualada Som-hi sigui una 
gran abraçada a la ciutat. Una 
gran abraçada als igualadins i 
igualadines perquè vegin que 
aquest programa parla de la 
seva realitat, dels seus som-
nis i de què és el que esperen 
d’un projecte polític que ha 
de ser guanyador, de govern 
i transformador per Igualada 
per convertir-la en una ciutat 
competitiva i amb oportuni-
tats per a tothom”.
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taris per la ciutat, i també del 
futur dels ciutadans que hi vi-
vim, indiferentment de l’opció 
política que votin o de les se-
ves inclinacions polítiques” ja 
que “el que realment es deci-
dirà el proper 26 de maig serà 
el futur d’Igualada, el nostre i 
el dels nostres fills” i que per 
tant “hem de traçar un projec-
te de ciutat que garanteixi una 

ciutat preparada, planificada i 
amb ambició per tornar a ser 
una ciutat capdavantera del 
país”.
Finalment des d’ERC “ani-
men” a qui ho vulgui a convi-
dar l’Enric a casa seva enviant 
un correu electrònic a iguala-
da@esquerra.cat i a través de 
les xarxes socials del candidat 
independentista.

L’equip de Jordi Cuadras (Igualada Som-hi) 
comença a redactar el programa electoral

El PP va presentar 
ahir els seus 
alcaldables a l’Anoia

El Partit Popular va presen-
tar ahir als seus alcaldables a 
la comarca, concretament a 
Igualada, Piera, Vilanova del 
Camí, Montbui i Hostalets 
de Pierola. La presentació va 
tenir lloc en un restaurant de 
l’avinguda Dr. Pasteur amb 
la presència del President del 
Partit Popular de Catalunya 
Alejandro Fernández. A Igua-
lada repeteix com a alcaldable 
Joan Agramunt.

Amb la dinamització d’un dels 
membres de l’equip d’Iguala-
da Som-hi, Rafa Moya, s’ha 
plantejat una sessió de pluja 
d’idees col·lectiva per dife-
rents temàtiques programà-
tiques (habitatge, economia, 
mediambient, política social, 
igualtat, diversitat, urbanisme, 
mobilitat, educació, salut, cul-
tura, participació,…) a la qual 
hi han participat els membres 
de les tres peces del projec-
te: PSC, Comuns i Igualada 
Oberta. Totes les propostes 
s’agruparan en tres grans àm-
bits: “Igualada dins Igualada”, 
“Igualada a la Conca” i “Igua-
lada a Catalunya”. La propera 
sessió tindrà diversos grups de 
treball i experts per filtrar cada 
una de les idees i convertir-les 
en propostes electorals, i en 
una tercera sessió es tancarà 
el programa. A partir d’aquest 
primer document, Igualada 

Som-hi posarà les propostes 
a consideració de les entitats 
de la ciutat per escoltar el seu 
posicionament i rebre la seves 
opinions o matisos.
Igualada Som-hi ha fet el mes 
de gener una campanya de 
preguntes a les xarxes socials 
i al carrer. En total s’hauran 

llençat 25 preguntes sobre 
Igualada tocant diversos àm-
bits i recollint un grapat de 
respostes a través del Twitter, 
el Facebook, l’Instagram i el 
Whatsapp d’Igualada Som-hi 
(603 86 40 15) que es tindran 
en compte a l’hora de redactar 
el programa electoral. 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Administradors de finques
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Trinitat Martínez Farrés 
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T. 670 084 969
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MKM
Serveis de neteja
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 escoles, etc.
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 93 116 05 56



Entre les demandes de 
la moció aprovada, que 
l’Ajuntament cerqui les 
vies necessàries per do-
tar al parc de bombers 
d’Igualada d’un vehicle 

de salvament

L’Ajuntament aprova per unanimitat una moció de la CUP 
demanant millores al Parc de Bombers d’Igualada
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a primera setmana 
d’abril marca el límit 
per a la presentació de 

les candidatures davant de la 
Junta Electoral de cara a les 
eleccions municipals del 26 de 
maig. Aquests dies, els partits 
polítics es troben en intens tre-
ball per acabar de perfilar els 
primers llocs de les llistes, els 
que tindran més probabilitat 
de sortir escollits. De moment, 
es pot ja gairebé assegurar que 
el futur Ajuntament d’Iguala-
da 2019-2023 comptarà amb 
força cares noves. 

Gairebé segur, sis
candidatures a Igualada
Junts x Igualada (PDeCAT), 
ERC, Igualada Som-hi (PSC i 
Comuns), Poble Actiu (CUP), 
PP i Ciutadans. Entrant ja al 
mes de febrer, es pot gaire-
bé assegurar que aquestes sis 
seran les candidatures que es 
presentaran a Igualada en les 
properes eleccions. Hi ha una 
remota possibilitat que Vox 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup municipal de la 
CUP va presentar una 
moció, al darrer Ple 

de l’Ajuntament, reclamant 
les millores del col·lectiu dels 
bombers, una moció a la que 
es van sumar els grups d’ERC, 
PSC i Decidim i que va ser 
aprovada per unanimitat. Els 
cupaires es van reunir amb 
el cos de bombers del parc 
d’Igualada i aquests els hi van 
comunicar la necessitat, entre 
d’altres, de dotar-se d’un ve-
hicle de salvament de caràcter 
permanent. 
En aquest sentit, al parc de 
bombers d’Igualada preocupa 
l’existència de vehicles amb 
vora vint anys d’antiguitat i, 
també, l’escassetat dels ma-
teixos, subratllant el fet que 
el parc igualadí ni tan sols 
compta amb un furgó de sal-
vament de propietat. Aquest 
fet obliga al cos de bombers 
d’Igualada a utilitzar per als 
seus serveis un vehicle que 
va ser cedit temporalment pel 
parc voluntari de Capellades 
per un any, però ja han passat 
tres anys d’aquesta cessió.

La comarca de l’Anoia comp-
ta amb un parc de bombers 
a Igualada i un a Calaf. A 
aquests efectius, s’hi sumen 
esporàdicament els dels bom-
bers voluntaris de Capellades i 
Piera i, en menor mesura, els 
de La Llacuna. Amb la nega-
tiva dels treballadors a conti-
nuar treballant hores extres, 
parcs com el de Calaf, entre 
molts altres a Catalunya, han 
hagut de tancar alguns dies 
per falta de personal. 
En el cas d’Igualada, tot i ha-
ver mantingut el servei inin-
terrompudament, els treballa-
dors denuncien que la manca 
de personal comporta que hi 
hagi dies en què el parc comp-
ta només amb 4 treballadors, 
una xifra del tot deficient da-
vant eventuals solapaments 

de serveis. A banda, el parc 
d’Igualada preocupa l’antigui-
tat dels vehicles i la seva escas-
setat. 
Per tot això, els cupaires van 
demanar a totes les forces del 
consistori “el suport a les justes 
i necessàries reivindicacions 
dels bombers de la Generalitat 
de Catalunya, així com ha de-
manat a l’Ajuntament d’Igua-
lada que cerqui vies per dotar 
al parc de bombers d’Igualada 
d’un vehicle de salvament de 
caràcter permanent i que ins-
ti a la Generalitat als recursos 
materials i humans que de-

manen, el col·lectiu dels bom-
bers, tant importants per a la 
nostra societat.
Els cupaires van recordar que 
“els treballadors del cos de 
bombers de la Generalitat de 
Catalunya denuncien que fa 
anys que arrosseguen unes 
condicions laborals precàri-
es i que la situació ha arribat 
a un límit insostenible, fins 
al punt que entre el 2009 i el 
2016 no es van fer oposicions 
i les noves convocatòries no 
han cobert totes les jubilaci-
ons, provocant una dràstica 
disminució i envelliment de la 

plantilla”. 
A banda, “el 2014 es va apro-
var un decret per ampliar el 
nombre d’hores extres que 
poden fer a l’any, però ha re-
sultat una mesura que no per-
met cobrir tota la demanda”. 
Davant d’aquests fets, des del 
passat mes de desembre els 
treballadors del cos de bom-
bers han optat per començar 
una vaga d’hores extres per 
denunciar la situació i la CUP 
Igualada ha volgut recolzar la 
vaga instant a l’Ajuntament 
a que treballi per millorar 
aquest situació. 

Intensa recta final de les candidatures a Igualada 
per a perfilar els primers llocs de les llistes

Marc Castells 
renovarà el 30% de la 
candidatura, i a ERC, 

l’actor Joan Valentí 
i la presidenta dels 
Traginers, Montse 

Argelich, acompanya-
ran Enric Conill

es presenti, però és molt poc 
possible que la formació d’ul-
tradreta tingui presència més 
enllà de les capitals de provín-
cia i l’àrea metropolitana de 
Barcelona.
Marc Castells optarà a la re-
elecció amb la marca Junts x 
Igualada, tal i com succeirà en 
moltes ciutats del país. La can-
didatura tindrà un 30% de re-
novació. Alguns dels regidors 
actuals podrien deixar el go-
vern: Jordi Batalla, Pere Camps 
i Rosa Plassa són alguns d’ells, 
si bé des de les files  del PDe-
CAT hi ha un mutisme absolut.
A les files d’ERC, l’assemblea 
local aprovarà dimarts vinent 

la candidatura. A Enric Conill 
l’acompanyaran en els primers 
llocs de la candidatura algu-
nes persones força conegu-
des, com l’actor Joan Valentí, 
la presidenta de l’Antic Gremi 
de Traginers Montse Argelich, 
David Prat o Cristina Navarro, 
vinculada a l’Ampa del col·legi 
Ramon Castelltort. No hi fi-
gurarà, sembla, la diputada a 
Madrid Carolina Telechea. La 
candidatura es donarà a conèi-
xer públicament el 4 de febrer.
Poble Actiu, la candidatura 
impulsada per la Cup, ja va do-
nar a conèixer que els primers 
llocs de la candidatura esta-
ran formats per Pau Ortínez, 
Bet Farrés, Toni Olivé, Eva 
Pedraza, Albert Mateu, Judit 
Balasch, Oriol Càlichs i Neus 
Carles. Sembla que el primer 
lloc es triarà entre aquesta úl-
tima i l’actual regidora Eva Pe-
draza. El segon lloc l’ocuparia 
Pau Ortínez.
Igualada Som-hi, que encap-
çala Jordi Cuadras, afirma que 
encara no ha triat els primers 
llocs de la candidatura, si bé 

la rumorologia, com sempre 
molt habitual quan s’acosten 
eleccions, apunten a Clara Ca-
sares (PSC) en el segon lloc, i 
possiblement Rafa Moya (Co-
muns) en el tercer o Quim 
Roca (PSC).
Del PP se’n saben poques co-
ses, més enllà que Joan Agra-
munt ocuparà el primer lloc, 
en una candidatura que, en 
general, incorporarà la mili-
tància habitual.
La coordinadora de Ciutadans 
a l’Anoia, Carme Manchón, ha 
confirmat a La Veu que estan 

a l’espera de l’aprovació de les 
candidatures per la direcció 
del partit, i que es presentaran 
aviat, confirmant “del tot” la 
presència a Igualada. Ella ma-
teixa té moltes probabilitats de 
ser l’alcaldable a la capital de 
l’Anoia.
D’altra banda, l’empresa Gaps 
Política i Societat S.L. està fent 
aquests dies una enquesta te-
lefònica a Igualada sobre les 
eleccions municipals, encarre-
gada per una de les candidatu-
res. En els darrers mesos ja se 
n’han fet unes altres dues.



Connectem l’ecosistema emprenedor de Catalunya, format per més de 1.300 
startups, amb @B_connects #Amsterdam , espai creatiu per a la innovació, 
l’educació i el creixement que enllaça startups, creatius i corporacions. 

52 días: 1,7 meses. Esa es la duración media de un contrato 
temporal firmado en el 2018 en ESP. Qué poco hablan de esto 
los polítios y las organizaciones empresariales.

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

EL PROCÉS

El Procés, l’obra mestra de Frank 
Kafka. En la novel·la apareixen 
advocats, jutges, uixers, guàr-
dies... que, en conjunt, donen 

una imatge impactant dels mecanismes 
de la Llei i de l’Estat. A Josef K., el prota-
gonista de la novel·la, que no sap de què 
l’acusen, li anirà creixent un sentiment 
de culpa que el porta a la submissió da-
vant del procés i que donarà un inespe-
rat desenllaç.

No serà així en el procés que tenim a la 
vista contra els polítics catalans en pre-
só preventiva. Els advocats de les defen-
ses han manifestat que la sentència ja 
està dictada, i no tan sols ells, sinó que 
també el magistrat jubilat, Angel Garcia 
Fontanet, en l’edició del diari El País del 
passat 7 de gener fa la següent reflexió: 
“La futura sentencia cabe pensar, en el 
peor de los casos, que serà condenatoria 
por sedición y moderada”. El contrari 
del que demana la fiscalia i l’acusació 
particular (Vox).

La cronologia del procés serà llarga, 
abans d’arribar a aquesta futura sentèn-
cia. El procés ha arribat a la fase deci-
siva, la del judici oral, se celebrarà a la 
Sala Segona del Tribunal Suprem (TS), 
i es preveu el seu inici a finals de gener, 
principis de febrer. El procés serà llarg 
perquè la fiscalia ha proposat, en el seu 
escrit de qualificació, la compareixença 
en el judici de 256 testimonis, més els 
que presentaran les defenses, i, ja s’ha 
filtrat,  que la sentència no serà fins al 
juny amb la finalitat de no intercedir en 
les pròximes eleccions del mes de maig.
Una vegada el TS hagi dictat sentència, 
es pot interposar un recurs d’empa-
ra davant del Tribunal Constitucional 
(TC). Aquest recurs s’ha d’interposar 
en el termini de 30 dies i, en ser un re-
curs contra una decisió judicial (Art 44 
Ley Organica TC), el motiu de la seva 
interposició ha de reunir una sèrie de 
requisits, un dels principals ha de ser: 
“siendo el objeto de este proceso la pro-
tección frente a las vulneraciones de los 
derechos y libertades reconocidos en 

los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Cons-
titución” . 
El TC, en un moment o altre, dictarà 
sentència, no està estipulat el temps que 
pot tardar. Les sentències del TC acos-
tumen a sortir al cap de molt de temps, 
n’hi ha que han tardat fins a 4 anys o 
més. Cal dir que  les sentències dictades 
sobre el fons del recurs del TC sols pot 
atorgar o denegar l’empara sol·licitada.
Fins que la sentència del TC no sigui 
ferma, que acaba tots els recursos pos-
sibles de la legislació nacional, no es pot 
anar al Tribunal Europeu de Defensa 
del Drets Humans (TEDH). Amb els 
antecedents que hi ha, tot fa pensar que 
el procés acabarà  davant d’aquest Tri-
bunal. L’ombra del TEHD fa, i farà, que 
s’extremin les cauteles i garanties en les 
distintes fases del procés.

Però, el Tribunal d’Europeu de Drets 
Humans té un gran nombre de causes 
endarrerides. Fins i tot en la primera 
etapa –l’admissió o no a tràmit- pot tar-
dar, fàcilment, més d’un any, i una deci-
sió sobre el fons del cas trigarà conside-
rablement més. Encara que el Tribunal 
té com a objectiu resoldre les causes 
importants en menys de tres anys, és 
molt probable que no es conegui la seva 
resolució fins al cap de cinc anys o més.

En cas que es compleixin les previsions 
del magistrat jubilat Angel Garcia Fon-
tanet i es condemni als imputats per se-
dició amb la clàusula atenuant de l’art. 
547 del Código Penal que possibilita 
que s’imposi una rebaixa en un o dos 
graus, tal com diu en el seu article d’El 
País, i si, a més a més,  afegim l’atenuant 
de l’Art 21 del mateix codi per dilacions 
indegudes, la pena que pot caure ja es-
tarà coberta amb escreix, donat que ja 
fa més d’un any que són a la presó, més 
els anys que pot tardar el TC a pronun-
ciar-se, més el temps que pot tardar el 
TEDH, tot plegat pot ser una suma pro-
pera els deu anys. Així doncs compliran 
la pena, sigui la moderada, o no.

De fet, la sentència,  està dictada! 

ECONOMIA CIRCULAR I INNOVACIÓ,
dues cares de la mateixa moneda
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Dèficit d’infraestructures: La Cambra de Comerç de Barcelona 
ha demanat avui que s’afrontin les inversions pendents a la xar-
xa de Rodalies de Catalunya perquè el servei recuperi el nivell de 
demanda del 2006.

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

Quan parlem d’economia 
circular ens referim a un 
canvi de paradigma eco-
nòmic que té per objectiu 

la instauració d’una economia repara-
dora i regeneradora. Això es tradueix 
en una economia que preservi i millori 
el capital natural, respectant els cicles 
biològics dels recursos renovables i 
controlant el consum dels no renova-
bles; que optimitzi l’ús dels productes, 
components o recursos en el cicle pro-
ductiu, mantenint el seu valor i la seva 
utilitat el màxim de temps possible; i, 
per últim, que minimitzi (i reverteixi) 
els efectes sobre la salut i l’entorn que 
es puguin produir. L’aposta per aquest 
canvi de paradigma que s’està produ-
int arreu d’Europa, i també en països 
pioners com la Xina, planteja un de-
safiament per buscar noves formes de 
producció i consum. En aquest con-
text, la innovació esdevé el mitjà clau 
per assolir aquest canvi.
 
Des del punt de vista empresarial, el 
canvi cap a una economia circular 
obre la porta a noves oportunitats de 
negoci, des dels segments de mercat 
tradicionals (client-empresa o empre-
sa-empresa) on es pot potenciar, per 
exemple, la venda de productes amb 
components reciclats o la simbiosi in-
dustrial, que suposa l’aprofitament per 
part d’una empresa dels residus, fluids 
o emissions generats per una altra, fins 
a l’obertura de nous segments de mer-
cat (client-client o client-empresa) des 
d’on desenvolupar models d’economia 
col·laborativa o bé la revenda de pro-
ductes usats dels clients a les empreses. 
Aquest darrer model, per exemple, ja 
l’estan posant en pràctica grans cade-

nes com H&M, que recull peces de 
roba utilitzada a les botigues i les re-
cicla per crear la nova línia de roba 
“H&M Conscius”, o bé IKEA, que ha 
posat en marxa el “desván de las nue-
vas oportunidades”, on comercialitzen 
productes de segona mà recomprats 
als clients.

Evidentment, l’esforç que suposa el 
canvi de paradigma per a les empreses 
impacta tant en el seu funcionament 
intern com en la forma d’entendre el 
seu posicionament al món, però  tam-
bé pot reportar avantatges i beneficis a 
mig i llarg termini. Per tal de fer aquest 
canvi, és imprescindible reforçar el 
diàleg amb els clients, proveïdors, tre-
balladors, administracions públiques 
i altres empreses del territori, la qual 
cosa és un motor per a la innovació 
tant de sistemes productius com de 
models de negoci. Això pot esdevenir 
en nous llocs de treball, en nous clients 
i mercats potencials, i en una major 
diferenciació i reputació de la marca. 
D’altra banda, l’optimització en l’ús de 
materials i recursos està directament 
relacionada amb una reducció de cos-
tos i també en la reducció de riscos 
d’abastiment, en dependre menys dels 
mercats de matèries primeres. 

Finalment, no voldria perdre l’oportu-
nitat de parlar de les 3 tecnologies dis-
ruptives que poden ajudar en aquest 
repte: les digitals, com l’Internet de les 
coses o el Big Data, les físiques, com la 
impressió 3D, la robòtica o la nanotec-
nologia, i les biològiques, com els bio-
materials o els biocatalítics. Les eines 
per innovar i fer aquest canvi de model 
estan al nostre abast!

 El canvi cap a una economia circular obre 
la porta a noves oportunitats de negoci,

economia i empresa Espai patrocinat per

Josep Soriguera Advocat ICA. 
Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat

Alba Bala, Dra. en Ciències Ambientals i investigadora sènior 
a la Càtedra UNESCO de Cicle de vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF

El Tribunal d’Europeu de Drets 
Humans té un gran nombre de 

causes endarrerides
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Joan Mangues @jmangues

Albert Riba @AlbertRiba

Jordi Cuadras @jordicuadras

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Oriol Panadès @OriolPanades

David Martí  @davidmartib

Xavier Figueres @xavifigueres

SantaMariaDeMiralles @Miralles_Anoia

Ajuntament St. Martí de Tous @stmartidetous

Consell Comarcal de l’Anoia @ConsellAnoia

Borrell treu el primer vídeo per netejar la imatge 
internacional d’Espanya i ho fa a títol de ’this is the 
real Spain’. Atenció perquè apareixen ambaixadors 
com Ana Botin, presidenta del segon banc que 
més inverteix en armes i d’una família que tenia 
2.000M a Suïssa. Real Spain.

Mucho dato y poca persona ...

Bon editorial de @VeuAnoia en defensa d’una 
salut de qualitat: pediatres als CAP i metges espe-
cialistes a l’Hospital. Demanem que la Generalitat 
escolti i actuï.

Avui he pitat amb el cotxe un ciclista a l’av Bcn 
d’#Igualada que s’ha saltat un semàfor vermell. 
L’home s’ha indignat i m’ha esperat fins a po-
sar-se a la meva altura i m’ha recriminat. “A ti que 
te importa lo que haga? Serà mi problema si me 
pillan”. SI ME PILLAN. #MarcaEspaña

Un professional ha de tenir autocontrol i saber 
gestionar la ràbia. El que s’ha vist al final del 
València-Getafe és completament inadmissible. 
Jugadors encarant-se amb els guàrdies de segu-
retat. Hi ha nens veient el partit, no és el millor 
exemple.. #Reflexionem

Mare meva quin parell de reportatges avui al @
senseficcio. Imprescindibles. Avui ens tanquen @
tv3cat #FrankensteinTV3 #Iak42TV3

Molt PERILLÓS i INCONSCIENT el conductor 
de #transportescolar @direxis_masats que avui 
a les 7:25h per la #C-37 es posava a 110 km/h a 
les rectes mentre intentaven avançar-lo vehicles 
particulars acumulats darrera seu. @mossos @
ConsellAnoia @lallacuna

Molt contents de com ha quedat el parc Bató! 
Aquesta setmana s’han col·locat diverses taules 
amb bancs, gaudim-lo i conservem-lo entre tots.  
#FemTous

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#62 Fatima El Mail. 

Aprovada la sanció a la prestadora Hispano Igua-
ladina SL referent a l’expedient 147-18. Aprovada 
per unanimitat.  #PlegenerCCA

FOTO: Cesc Sales

He trobat molt agradable la conversa entre @jor-
dibaste i l’atleta americà Bob Beamon! @elmona-
rac1 M’ha sorprès la saviesa i senzillesa d’aquest 
plusmarquista que manté, 50 anys després, el re-
cord olímpic més antic i que la nit abans d’assolir 
el rècord va prendre una copa de vi!

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 El ple municipal dona suport 
a la millora de condicions del 
Parc de Bombers d’Igualada

Les carreteres N-II, C-15 i 
C-37 passen a tenir un límit 
de velocitat de 90 km/h

Dilluns comencen els talls 
de trànsit a la confluència 
entre l’Av. Catalunya i el 
c. Lleida d’Igualada, que 
s’allargaran tres setmanes

Instants de La Veu            @veuanoia

Més de 3.000 firmes recollides en només 
una setmana per la manca de pediatres 
a Igualada i a la Conca d’Òdena.

#Anoia #veuanoia #salut

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

Sóc estudiant de segon curs del grau Superior d’Integració Social al Milà i Fontanals.

”Apareixen entitats i as-
sociacions que promouen 
i treballen per la inclusió 
i cohesió de les diferents 
cultures residents a l’Ano-
ia, utilitzant el diàleg com 
a eina de comunicació”.
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Avui fem una edició espe-
cial del Cafè Debat de La 
Veu i Veuanoia.cat. Enlloc 
de l’habitual presència de 

dues persones, hem optat per fer una 
sola entrevista, en aquesta ocasió a 
l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, 
que recentment ha anunciat que es 
presentarà a la reelecció en les pro-
peres eleccions municipals del 26 de 
maig. 

Porta ja 8 anys d’alcalde, més quatre 
de cap de l’oposició. Va pel camí 
d’ocupar una cadira a l’Ajuntament 
per 12 anys. No està cansat, veig.
Doncs no. Gens. I això que els primers 
quatre anys d’alcalde van ser molt durs, 
perquè no només hi havia una crisi 
important al país i la ciutat, sinó que 
a l’Ajuntament no vam poder fer gai-
rebé res perquè no hi havia recursos. 
Per això li puc dir que aquells primers 
quatre anys, com aquell qui diu, ni els 
compto. Ara sí que encetem una època 
de més plenitud, amb tots els semàfors 
econòmics i financers de l’Ajuntament 
en verd. Ens veiem forts i valents per 
poder tirar endavant els projectes que 
la ciutat necessita.
Vol ser alcalde molts anys més, su-

perar el rècord de Manel Miserachs i 
Jordi Aymamí?
Ja ho veurem. De moment els iguala-
dins m’han donat l’honor de poder ser 
el seu alcalde durant vuit anys. Això ha 
estat un regal. M’he tornat a presentar 
amb la iŀlusió que la ciutadania em se-
gueixi donant la confiança, i amb l’en-
tusiasme del primer dia. Cada dia que 
passa un alcalde aprèn més, i li haig de 
dir que ara em sento molt més prepa-
rat. També és bo que la ciutat tingui 
al davant una persona experimentada 
amb els reptes que venen.
No em negarà que fa uns anys hi ha-
via molt més nivell de debat polític a 
l’Ajuntament que en l’actualitat. Vos-
tè viu en una bassa d’oli, al Saló de 
Sessions. Si està com està Marc Cas-
tells, és per què ha tingut una oposi-
ció molt fluixa, o és que vostè ho ha 
fet molt bé?
La ciutadania valora la feina i en les úl-
times eleccions ens va donar un suport 
massiu. La gent és intel·ligent i sap què 
li convé a la ciutat. Li haig de reconèi-
xer que, quan era a l’oposició, i fins i tot 
en el primer any d’alcalde, teníem uns 
debats molt intensos amb Jordi Ayma-
mí. Fins i tot ara, perquè ens trobem 
sovint ja que l’Ajuntament coŀlabora 
en alguns projectes d’Apinas, i tenim 
ocasió de veure’ns i parlar. Sí... hi havia 
debats potents, al ple. Ho trobo a faltar 
una mica, certament. En una ciutat és 
important que el seu nivell polític tin-
gui altura, però també li haig de dir que 
mai havia tingut Igualada tant poder 
polític com té ara, amb dues conselleres 
de la Generalitat, una diputada a Ma-
drid, i un president de la Diputació. I 
tot això no passa per què sí.
Com veu les candidatures a l’alcaldia 
d’Igualada? Hi ha novetats impor-
tants, com la reedició de l’Entesa amb 
Igualada Som-hi, Poble Actiu, una 

iniciativa de la Cup que sembla ha 
tingut força acceptació, o l’entrada a 
escena de Ciutadans... 
Que Jordi Cuadras vulgui saltar a l’are-
na política li servirà per veure que, si 
és  difícil explicar què passa, també ho 
és gestionar allò que passa. És bo que 
la gent s’impliqui en la política. Li haig 
de dir que l’escenari que veig ara ma-
teix em situa en una certa comoditat. 

Entrevista a Marc Castells

per Jordi Puiggròs

“Els primers quatre 
anys d’alcalde gairebé 
ni els compto, perquè 

no vam poder fer 
quasi res per manca 
de recursos. Ara ens 
veiem forts i valents 

per tirar endavant els 
projectes que Igualada 

necessita”

“Com deia Aristòtil, 
entre l’excés i el defecte 

hi ha la virtut, aquí 
és on ens volem trobar 

nosaltres, al centre 
de l’esquerra i la dreta 

igualadines, i això 
ho explicarem 

durant la campanya 
electoral”

MARC CASTELLS
Alcalde d’Igualada, president de la Di-
putació i candidat de Junts x Igualada

Amb la col·laboració 

Marc Castells: “Em sento còmode en l’escenari que 
veig: ni soc esquerra ni dreta, represento el centre”

Miri, vostè sap que soc un alcalde que 
es mou per la ciutat, que parla amb la 
gent, i els hi explico clarament cada 
vegada que puc. A Igualada ara hi ha 
tres opcions polítiques. Per un cantó hi 
ha l’esquerra, amb ERC i la CUP (Po-
ble Actiu), que no sé ben bé diferenci-
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MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

ar el seu programa electoral; i hi ha els 
socialistes, amb la seva marca blanca 
volen legítimament governar la ciutat. 
A la dreta hi tindrem el PP, Ciutadans 
i potser Vox. Ja veu, entre l’esquerra i 
la dreta m’hi trobo jo, amb Junts per 
Igualada, amb un projecte regenera-
dor, transformador, aglutinador, d’àm-
plia sensibilitat, i que incorpora molta 
gent de l’àmbit independent. La gent 

d’Igualada haurà de triar entre aquests 
tres escenaris, i aquí jo m’hi sento molt 
còmode. En això se centrarà la nostra 
campanya, en explicar que hi ha una 
esquerra i una dreta igualadines, i que 
nosaltres representem al centre, estem 
al mig. Com deia Aristòtil, entre l’excés 
i el defecte hi ha la virtut, aquí és on els 
volem trobar nosaltres.
Ha perdut un referent com Àngels 
Chacón, que ha marxat al govern del 
país. Això el situa en inferioritat de 
condicions, o en una certa solitud?
No. Estava més sol quan volia ser can-
didat i tenia dificultats per poder fer la 
llista. Ara en canvi el que tinc és molta 
gent que truca a la porta i que voldria 
formar part del nostre equip, i especial-
ment moltes dones, que és molt positiu. 
Això no és habitual. Té raó que he pas-
sat una situació complicada en aquest 
mandat. Que l’Àngels sigui consellera 
és un honor per a mi, i per a Igualada 
és molt bo. Però recordi que en aquests 
anys hem tingut la desgràcia de perdre 
gent molt valuosa, com Josep Miserac-
hs. Va ser un xoc molt gran per a nos-
altres. I Joan Torras, una persona a qui 

estimava molt, i que coŀlaborava amb 
el nostre projecte de ciutat. Són gent 
imprescindible, però en aquesta vida 
t’has de saber sobreposar. Has de venir 
plorat de casa, i en política encara més. 
A tots ells els tinc presents, però la vida 
és canviant, i hi ha noves generacions i 
nous equips. 
I si el truquen a vostè, com va pas-
sar amb Chacón, també seria bo per 
Igualada?
Bé... Miri, jo abans de ser alcalde, mai 
hagués imaginat que ho seria. Abans de 
ser president de la Diputació, tampoc. 
Ara ja no m’imagino res. És la millor 
manera de prendre’s el tema.
Hi haurà novetats en la seva candi-
datura?
Tinc la voluntat de seguir amb la matei-
xa línia que hem fet sempre. Estem es-
tudiant-ho. Serà un equip honest, com-
promès i treballador. I, sobretot, sense 
conflictes. Recordi la ja extinta CiU, i 
els constants conflictes que hi havia fa 
uns anys a la ciutat. En els darrers vuit 
anys això ja no passa, la feina s’està fent 
bé. Estem treballant per seguir fent una 
candidatura de persones per un projec-

“En aquest mandat 
hem viscut una 

situació complicada. 
Hem perdut Josep 
Miserachs, i Joan 

Torras. Els tinc sempre 
presents, però en 

aquesta vida t’has de 
saber sobreposar. 

Has de venir plorat 
de casa, i en política 

encara més”

“Abans de ser alcalde, 
mai hagués imaginat 
que ho seria. Abans 

de ser president de la 
Diputació, tampoc. 

Ara ja no 
m’imagino res”.



“Ens diuen que no 
hem fet pisos socials, 

nosaltres, quan encara 
resulta que estem pagant 

els que va fer l’Entesa. 
Encara avui devem 1,5 

milions d’euros”

te guanyador per Igualada.
Vostè ha assegurat en moltes ocasions 
que vindrien inversions industrials a 
Igualada i la Conca, però el cert és que 
n’han vingut poquetes. Recentment 
n’han presentat un parell, però no 
deixen de ser trasllats... Està content 
amb això?
Sí. Inversions industrials n’hi han hagut 
i n’hi ha a Igualada. Buff va invertir sis 
milions d’euros en ampliar la seva nau 
a les Comes. Recentment s’ha atorgat 
una llicència per una de les parceŀles 
més grans que quedaven a les Comes, 
als carrers Portugal i Dinamarca. S’ha 
adquirit una nau de 6.000 metres qua-
drats que era propietat de l’antiga Vives 
Vidal, i també una parceŀla de 12.000 
metres. El que passa és que Igualada té 
8,2 kilòmetres quadrats i d’inversions 
no n’hi poden venir perquè no queda 
espai. Quan vaig entrar d’alcalde hi ha-
via un 30% del polígon desocupat, i ara 
està gairebé a 100%. El que hi ha és una 
aliança amb els alcaldes de la Conca, de 
diferents ideologies polítiques, i remem 
tots en la mateixa direcció. Hem pre-
sentat dues inversions, i li avanço que 
hem presentarem més. Aviat. 
Les dades estadístiques no menteixen. 
Hi ha més contractes, hi ha menys 
atur, però també diuen que hi ha més 
igualadins que cada marxen a treba-
llar fora d’Igualada, i de la comarca. 
Això té el risc d’esdevenir una ciutat 
dormitori.
Doncs l’hem de combatre. Jo discrepo, 
amb això. La gran aposta industria-
lista que volem fer a la Conca, posant 
en valor els polígons industrials, és el 
camí. Les empreses demanen parceŀles 
de més de 100.000 metres quadrats.  Si 
no ho féssim, estaríem anant en contra 
del progrés i el futur d’aquest territori. 
Fa falta fer un pas endavant, i situar-nos 
en un escenari més important. Els ex-
perts diuen que en el futur hi haurà tres 
territoris catalans que tindran un gran 
creixemenrt: l’eix Reus-Tarragona, Llei-
da, i... Igualada. Estem assentant les ba-
ses per a que això pugui ser realitat, no 
ho podem aturar i per això es faran els 
polígons industrials que toquin, de ma-
nera que la Conca Industrial d’Igualada 
serà un dels motors del país.
No hi ha cap territori potent que no 
tingui un tren com Déu mana....
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“Estem fent les passes per fer de la 
Conca un gran territori industrial, i 
es faran els polígons que toquin”
És així, sí, però el tren també requereix 
una bona massa poblacional i industrial. 
I diners, molts diners.
La Generalitat viu una situació comple-
xa. Quan es tracta de fer una inversió de 
100 milions d’euros, i es miren els terri-
toris, si s’ha d’arreglar el tren, a l’Anoia 
hi viuen poc més de cent mil persones, 
i a l’àrea de Terrassa i Sabadell, quasi un 
milió.... El cert és que ens ho posen di-
fícil. Per això li deia que s’han de crear 
les bases per a que això no sigui un im-
pediment.
El tema del desdoblament de la C-15 
és segur?
Sí, això està totalment desbloquejat, 
com també l’enllaç de la Ronda Sud, que 
permetrà alliberar prop de 7.000 vehi-
cles que surten o entren a la ciutat per 
l’avinguda Montserrat, davant el coŀlegi 
Gabriel Castellà. 
El POUM és un assumpte que sempre 
està damunt la taula. Vostès van fer un 
concurs d’idees al barri del Rec com 
avantsala del nou pla urbanístic, però 
ha dit que no caldrà fer-ne un de nou 
i que prefereix fer petites modificaci-
ons. Ho manté?
Miri, jo parlo amb molta gent tots els 
dies, i ningú no ha vingut mai ha dir-
me que he de fer un nou Poum. És cert 
que és un Pla General amb molts anys, 
del 1986, però va ser un pla molt avan-
çat, la qual cosa ens permet fer aquest 
urbanisme més quirúrgic, de petites 
modificacions. Per exemple, a la Torre 
de Cal Salinas s’hi farà un equipament 
per a Apinas, o bé a l’antic Hospital, el 
nou Campus de Salut i la residència 
universitària, o l’antiga fàbrica de Vives 
Vidal una nova superfície comercial i 
una millora significativa de mobilitat, 
amb dues rotondes, una de nova i l’altra 
ampliada...  Tot això és gràcies a l’ur-
banisme quirúrgic. I segur que a l’antic 
Kursal passarà el mateix.
El cas del Rec és diferent, per la seva vo-
lumetria. Ens agradaria que fos un espai 
que generés iŀlusió coŀlectiva a la ciutat. 
Per això cal un nou Poum? Doncs no. 
No cal.
Tothom coincideix en què el Campus 
Universitari ha estat un gran èxit. Veu-
rem més estudis universitaris aviat?
No hi ha futur per a les ciutats que no 

apostin pel coneixement. Ara estem al 
voltant dels 400 estudiants, i arribarem 
amb molta facilitat als mil, i molts d’ells 
vinguts de tot Espanya. Sí, vindran 
més estudis universitaris, i tant. Anem 
pas a pas, i en la bona direcció. Recordi 
que Igualada va perdre als anys 70 els 
estudis d’Infermeria, i els hem recupe-
rat. Enguany ja es donaran els títols a la 
primera promoció d’infermeres. Tam-
bé aviat podrem dir que l’Hospital té el 
caràcter d’Universitari. 
Això ajudarà a tenir millors especia-
listes?
Estic segur que la consellera Alba Ver-
gés ho solucionarà. No té solució fàcil, 
atés que la manca d’especialistes és un 
problema de tot el país. La idea és que 
en el futur els nous metges residents 
vegin que aquí tenen un Hospital Uni-
versitari, el 4D Health, i una univer-
sitat on poder fer docència i recerca. 
Això ens pot ajudar molt.
Tenim un problema d’habitatge greu, 
a la ciutat, i sobretot en el lloguer. 
Com ho pensa solucionar?

“Miri, jo parlo amb 
molta gent tots els dies, i 
ningú no ha vingut mai 
ha dir-me que he de fer 

un nou Poum”

Miri, gràcies a l’urbanisme quirúrgic 
que li deia, l’Incasòl farà 28 pisos de 
lloguer social a les Comes. Ens diuen 
que no hem fet pisos, nosaltres, quan 
encara resulta que estem pagant els 
que va fer l’Entesa. Encara avui de-
vem 1,5 milions d’euros dels pisos que 
es van fer a la plaça del Rei, al carrer 
Nards... Ara mateix s’estan rehabili-
tant 18 pisos dins el nucli antic, i tinc 
entés que la majoria dels quals es des-
tinaran a lloguer. El que no podem fer 
és endeutar més la ciutat. L’any 2011 
es devien 60 milions d’euros, i ara són 
36.
És que cobra molt IBI.
És que teníem molt deute, i també do-
nem molts serveis. 
Hi ha moltes ciutats que donen 
molts serveis i no cobren tant IBI... 
No és veritat. Pregunti, el nivell d’ac-
tivitat i serveis que té Igualada, en 
comparació amb altres ciutats simi-
lars. Ara som 40.781 igualadins. La 
gent no ve a viure aquí per què sí. A 
vegades no som conscients de viure 
en aquesta ciutat tan magnífica.
Imagino que el seu programa elec-
toral serà continuista. Tindrà algun 
projecte de primer nivell?
Tindrà moltes propostes noves i al-
guna de molt important. Hi ha mol-
tes idees i som ambiciosos en el sentit 
positiu de la paraula. Tenim l’obsessió 
de fer d’Igualada una ciutat líder en 
les ciutats mitjanes del país.

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
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impulsem el teu futur

Curs: Sistemes Integrats de Gestió segons les normes  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 

4a edició MDP: Management 
Development Programme

amb formació especialitzada

Curs: Eines i Oportunitats en 
Economia Circular per les empresess

www.uea.cat

Dates: inici 21/02/19 - final 04/04/19
Horari: dijous de 17:00h a 21:00h

Preu socis 600€ / Preu no socis 675€ (parcialment bonificable)
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia 

(Carretera de Manresa 131, Igualada)
Informació i inscripcions: Unió Empresarial de l’Anoia 

(formacio@uea.cat / 938052292)(formacio@uea.cat / 938052292)21 FEBRER

22 FEBRER

11 MARÇ

Dates: inici 22/02/19 - final 19/07/19
Horari: divendres de 16:00h a 20:00h
Preu: 2.900€ (parcialment bonificable)
Lloc: Campus Universitari d’Igualada 

(Av. Pla de la Massa, 8)
Informació i inscripcions: Unió Empresarial de l’Anoia 

(formacio@uea.cat / 938052292)(formacio@uea.cat / 938052292)
Amb la garantia d’EADA business school barcelona 
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És la primera sortida 
internacional de 

l’empresa del Grup 
Àuria, la primera de 
l’Anoia en volum de 

facturació i nombre de 
treballadors

La divisió de cosmètica del Grup Àuria, en una fira a París

REDACCIÓ / LA VEU 

L a vaga general convo-
cada per la Intersindi-
cal-CSC per la primera 

setmana de febrer ha sumat, 
segons el sindicat, “una gran 
quantitat de suports des que 
divendres va ser convocada. 
Les principals entitats del país, 
els partits que representen la 
majoria parlamentària i altres 
sindicats com la USTEC han 
expressat la seva adhesió a la 
vaga poc després d’haver-se’n 
registrat el preavís, cosa que 
obliga el sindicat republicà 
a ser especialment curós a 
l’hora de concretar els detalls 
d’aquella jornada”.
La vaga general, que coinci-
dirà amb l’inici del judici als 
presos polítics, “ha d’esdevenir 
una mobilització massiva i el 
màxim de transversal possible 
per reivindicar uns drets labo-
rals i socials legítims i impres-
cindibles per als treballadors i 
treballadores del país”, explica 
el sinsdicat en un comunicat 
públic.
Amb aquesta voluntat d’arti-

REDACCIÓ / LA VEU 

À uria Cosmètica, la 
divisió de cosmètica 
d’Àuria Grup, parti-

cipa aquesta setmana en una 
fira internacional per primera 
vegada amb un estand propi. 
D’aquesta manera, s’enceta 
una nova política estratègi-
ca que persegueix obrir-se a 
produir a mercats internaci-
onals. 
En concret, participa a PCD 
París 2019 (Packaging of Per-
fume Cosmetics & Design), 
una trobada cabdal pel sector 
de la cosmètica mundial. Du-
rant dos dies, 600 expositors 
i 8.000 visitants converteixen 
Porte de Versailles en la capi-
tal de la cosmètica mundial.
Àuria Cosmètics, nascuda 
l’any 2008 dins del centre es-
pecial de treball d’Àuria Co-
operativa), dóna feina a 120 
persones d’especials dificul-
tats. És l’únic centre especial 
de treball dedicat a la pro-
ducció de perfums, colònies 
i ambientadors que existeix al 
nostre país.
L’any 2008, quan la crisi 
s’anunciava amb el degoteig 

constant de tancament d’em-
preses i pèrdues de llocs de 
treball, Àuria va emprendre 
la iniciativa de diversificar la 
seva producció i la dependèn-
cia dels serveis de manipulats 
que prestava per altres em-
preses de la comarca, des de 
la seva fundació, l’any 1972.
La missió d’Àuria -grup d’em-
preses de l’economia social 
que treballa per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual 
i especials dificultats, en l’àm-
bit de l’Anoia i el Baix Llo-
bregat i amb la seu central a 
Igualada- ha estat des del seu 
naixement la de crear llocs de 
treball. Avui, Àuria, a través 
dels dos centres especials de 
treball dels quals és titular, 
Àuria Cooperativa i Àuriafil, 
dona feina a més de 700 per-

sones, un 70% de les quals 
amb dificultats especials. 
L’especialització és una de les 
raons que expliquen Àuria 
Cosmètics que es va crear 
seguint criteris d’innovació i 
una forta inversió. Una pro-
ducció local que contempla 
tot el cicle de producció, ma-
ceració, envasat, manipulat, 
etiquetatge i emmagatzemat-
ge fins que entren en el cir-
cuit de distribució. 
Segons l’empresa “ara el rep-
te passa per seguir innovant, 
per mantenir-se com un re-
ferent dins del sector per la 
seva competitivitat,qualitat i 
índex de satisfacció, i buscar 
nous mercats que permetin 
el seu creixement”.

La presència a la PCD Pa-
rís 2019 “és el primer pas 
d’aquesta política d’expansió 
i divulgació. Una empresa de 
l’economia social que aspira a 
convertir-se en el partner so-
cial de les grans empreses del 
sector”. 
Recordem que Àuria és un 
grup empresarial de l’econo-
mia social sense ànim de lu-
cre que aglutina les empreses 
i entitats com Àuria Coope-
rativa, la Fundació Privada 
Àuria, Àuriafil i altres coo-
peratives de segon grau com 
Moltacte, Àuria Empresa 
d’Inserció, Àuria Esplugues, 
Àuria-Ampans i altres mar-
ques com Àuria Cosmètics.

La primera 
empresa de l’Anoia
El Grup Àuria és avui la pri-
mera indústria de l’Anoia en 
volum de facturació.
Àuria Grup factura cada any 
més de 15 milions d’euros. 
Àuria aglutina més de 1.250 
persones de base social i amb 
més de 700 professionals és la 
primera empresa de la comar-
ca en nombre de treballadors.
Compta amb una superfí-
cie industrial de 9.000 m2, a 
banda de l’edifici de serveis 
on s’ubica la Fundació Priva-
da Àuria i 10 llars residències 
arreu d’Igualada. La massa 
social aglutina més de 1.200 
persones entre socis, usuaris, 
voluntaris i famílies.  

El sindicat CSC treballa cara a la 
vaga general de la setmana vinent

REDACCIÓ / LA VEU 

D es de dimecres, 
s’ha reduït el límit 
de velocitat de tres 

carreteres a l’Anoia, de 100 a 
90 kms./hora. Es tracta dels 
trams de N-II (els que no són 
autovia), i de les carreteres 
C-37 (Igualada-Manresa) i 
C-15 (Igualada-Vilafranca).
Els equips de conservació i 
manteniment del Departa-
ment de Territori i Sostenibili-
tat han canviat més de 250 se-
nyals de limitació de velocitat 
de 100 km/h a la xarxa viària 

Canvis a la C-15, C-37 i 
N-II: de 100 a 90 km./h

cular una protesta que pugui 
encara sumar molts més su-
ports, la Intersindical-CSC 
està intensificant les tasques 
de coordinació i treball amb 
altres actors. “En aquest marc, 
i amb la màxima brevetat 
possible, detallarà la jornada 
exacta en què es farà la vaga 
(ha estat convocada pels dies 
5, 6 i 7 de febrer, però la vo-
luntat original ja era que fos 
de 24 hores). 
El marge per acabar de con-
cretar tots els serrells pen-
dents és escàs, però l’oportuni-
tat de tirar endavant una vaga 

general que es preveu amb un 
seguiment molt notable obliga 
a afinar bé i amb el màxim de 
consens i unitat”.
De la mateixa manera, el sin-
dicat “celebra” que el gruix 
del moviment republicà es 
faci seves les reivindicacions 
socials i laborals que la Inter-
sindical-CSC reclama, com 
són la derogació de la reforma 
laboral, el salari mínim català 
de 1.200 euros, la recupera-
ció de les lleis socials vetades 
pel Tribunal Constitucional, 
la igualtat de tracte i oportu-
nitats als centres de treball i 
arreu, i uns serveis públics de 
qualitat i amb condicions la-
borals dignes. 
Tot i això, “es tracta d’un pro-
jecte de mínims que, en els 
dies que queden, podria rebre 
encara el suport d’altres sindi-
cats i organitzacions, atès que 
tot progressista s’hi podria 
sentir reflectit i tota persona 
treballadora es beneficiaria de 
la seva implementació. I no-
més lluitant amb accions com 
la vaga convocada es podran 
assolir”. 

La Intersindical-CSC, 
que és el sindicat que 
ha convocat l’atura-
da, celebra la “gran 

acceptació” de la vaga 
general i treballa per 

articular una jornada 
de lluita massiva, tam-
bé a l’Anoia, la propera 

setmana

de titularitat de la Generalitat. 
En concret, 266 nous senyals 
en uns 500 km de carreteres 
convencionals, amb motiu de 
la modificació del límit mà-
xim de velocitat en aquest ti-
pus de vies. Aquesta actuació 
abasta una vintena de carrete-
res de tot Catalunya. El canvi, 
pretén reduir l’accidentalitat 
en aquestes vies.
Es tracta, en general, de carre-
teres d’un carril per sentit de 
la circulació i un voral d’1,5 
metres d’amplada on fins ara 
els turismes podien circular 
fins als 100 km/h. 
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El proper 17 de febrer, 
festivitat de la Mare de 
Déu de Lourdes

Interès de petites i mitjanes empreses en un curs 
sobre màrqueting digital i eCommerce

REDACCIÓ / LA VEU 

L a jornada 10 anys in-
novant en el sector tèx-
til, celebrada a Terrassa 

el passat divendres, 25 de ge-
ner, va servir per a posar en 
valor les accions de suport al 
sector tèxtil-moda més relle-
vants que s’han implantat en-
tre 2008 i 2018 des dels ajun-
taments d’Igualada, Manresa, 
Sabadell, Mataró, Badalona i 
Terrassa. Durant la jornada es 
van presentar tres bones pràc-
tiques i vuit casos d’èxit, de la 
mà dels seus protagonistes. 

L’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes de la Comar-
ca de l’Anoia celebrarà el pro-
per diumenge dia 17 de febrer 
la festivitat de la seva patrona.
A 1/4 de 2 del migdia a l’Es-
glésia del Roser d’Igualada ce-
lebració solemne de l’Eucaris-
tia presidida pel Bisbe de Vic, 
Mons. Romà Casanova.
Un cop acabada la mateixa es 
trobaran a l’Ateneu Igualadí de 
la Classe Obrera per celebrar 
el tradicional dinar de germa-
nor.
El preu del dinar es de 25 €. 
Per tal de poder assistir al di-
nar s’ha de trucar i realitzar la 
inscripció, trucant abans del 
dia 10 de febrer a un  dels se-
güents telèfons: 620 601 950 - 
686 488 995.
L’organització prega a tothom 
qui vulgui participar, confirmi 
la seva assistència al dinar. No 
és pot assistir al dinar sense 
haver realitzat la inscripció. 
Les places son limitades.
No cal dir que els actes que 
organitza l’Hospitalitat estan 
oberts a totes les persones que 
hi vulguin participar. 
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M és de cinquanta 
persones d’arreu de 
Catalunya van as-

sistir divendres passat, 25 de 
gener, al taller sobre eCom-
merce i màrqueting digital 
organitzat per l’Ajuntament 
d’Igualada. La formació es va 
dissenyar especialment per a 
petites i mitjanes empreses del 
sector tèxtil i confecció amb in-
terès a vendre a través d’Inter-
net i exportar el seu producte a 
altres països. 
Els assistents van conèixer 
els diferents models d’eCom-
merce i els conceptes clau del 
màrqueting digital de la mà 
del formador Llorenç Palo-
mas, responsable d’innovació 
i creixement a doofinder.com 
i autor del blog esdemarketing.
com. 
La sessió va tenir un enfoca-
ment molt pràctic, ensenyant 
a afrontar els reptes per la in-
ternacionalització on-line d’un 
negoci. 
A més, el taller també va comp-
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L ’Associació d’Esclero-
si Múltiple de la Co-
marca de l’Anoia va 

participar a l’acte Mou-te per 

l’Esclerosi que va tenir lloc 
al Circuit de Catalunya, a 
Montmeló.
Malgrat el fred, 20 persones 
van ser-hi acompanyar dis-
posades a correr, caminar i 

L’Associació d’Esclerosi Múltiple, 
en un acte al Circuit de Catalunya

gaudir de les activitats que 
proposava la Fundació d’Es-
clerosi Múltiple, animades i 
amb ganes de poder trepitjar 
una vegada més, aquest cir-
cuït destinat al motor. 
L’entitat anoienca vol agraïr 
a Montferri una vegada més 
la seva col.laboració. “Són 
els seus autocars i els seus 
xofers qui ens porten, ens 
acompanyen i ens ajuden. 
Moltes gràcies a tots, amics, 
veïns, companys que sempre 
esteu amb nosaltres”, explica 
la presidenta de l’associació, 
Ma. Dolors Canal.

tar amb el testimoni de Màrius 
Cirera, responsable d’eCom-
merce de Munich Sports, que 
va explicar el cas d’èxit d’aques-
ta empresa anoienca. Aquesta 
formació gratuïta s’emmarcava 
en el projecte europeu Sudoe 

Inter-Tex, que impulsa la inter-
nacionalització de les petites i 
mitjanes empreses del sector 
tèxtil i de la confecció a l’àrea 
del sud-oest d’Europa. 
L’Ajuntament d’Igualada, el 
Clúster Català de la Moda i el 

Tèxtil (Modacc) i Acció són els 
tres socis catalans de la xarxa, 
que també compta amb agru-
pacions tèxtils d’altres territo-
ris, com la valenciana Ateval, la 
gallega Cointega, la portuguesa 
ATP o la francesa UITSud.

Igualada participa 
a Terrassa en una 
jornada sobre el tèxtil

Prop de setanta assistents van 
poder conèixer els resultats, 
els beneficis que han generat 
i el potencial de transferèn-
cia de les diferents accions. 
La sessió també va incloure 
la ponència El futur del tèx-
til-moda, a càrrec de Maria 
Almazán, directora de Lati-
tude. L’acte va comptar amb 
l’assistència de la directora 
general d’Indústria de la Ge-
neralitat de Catalunya, Ma-
tilde Villarroya, i la tinent 
d’alcalde de Dinamització 
Econòmica d’Igualada, Patrí-
cia Illa, entre altres. 

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

pinturascledera@gmail.com



Primer premi de l’any passat.

Tres setmanes de restriccions de 
trànsit a l’Avinguda Catalunya
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L a confluència entre 
l’Av. Catalunya i el c/ 
Lleida d’Igualada tin-

drà importants afectacions 
de trànsit i mobilitat durant 
les tres properes setmanes. 
Dins del projecte de reur-
banització d’aquesta zona, a 

l’entorn d’una nova super-
fície comercial, aquesta ro-
tonda es veurà notablement 
ampliada. 
Per a dur a terme aquesta 
actuació, a partir del proper 
dilluns, 4 de febrer, i previsi-
blement fins el diumenge, 24 
de febrer, en aquest punt no-
més es podrà circular d’en-

trada a Igualada, d’Est a Oest 
per l’Avinguda Catalunya. En 
canvi, no s’hi podrà passar 
en sentit contrari per aques-
ta mateixa avinguda, d’Oest a 
Est, ni tampoc en sentit Sud-
Nord ni Nord-Sud pels car-
rers Lleida i França. Els des-
viaments alternatius estaran 
convenientment senyalitzats.

Convocat el concurs d’aparadors 
comercials de la Mostra d’Igualada
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L ’Ajuntament d’Igualada 
convoca la setena edició 
del Concurs d’Apara-

dors Comercials amb motiu de 
la 30a edició de Mostra Iguala-
da. La iniciativa vol contribuir 
a dinamitzar l’activitat comer-
cial i, alhora, celebrar d’una 
manera més visual aquest es-
deveniment, que tindrà lloc del 
4 al 7 d’abril. El període d’ins-
cripció estarà obert entre l’1 i el 
15 de febrer.
Al concurs hi poden participar 
tots els comerços de la ciutat 
que decorin el seu aparador 
d’acord amb l’eslògan d’aquest 
any, “Espectacles que et fan 

créixer”, amb la idea que la cul-
tura és una font d’aliment per 
créixer com a persones, a qual-
sevol edat.
Com cada any, s’atorgaran tres 
premis als millors aparadors. 
El primer estarà dotat amb 500 
euros, el segon amb 300 euros 
i el tercer consistirà en la gra-
vació i l’emissió d’una falca pu-
blicitària a l’emissora munici-
pal Radio Igualada - 103.2 FM.
A més, aquest concurs, torna a 
anar lligat amb el Joc del Co-
merç de Mostra Igualada, que 
proposa un repte als infants 
de la ciutat. Els establiments 
amagaran a l’aparador un dels 
personatges que apareixen di-
buixats al vestit de la nena que 

protagonitza el cartell d’aquest 
any. Els participants hauran 
d’identificar com a mínim 
quinze comerços amb aquests 
personatges i lliurar la butlle-
ta de participació als diferents 
punts d’informació.
Tots els comerciants que hi 
vulguin participar poden con-
sultar les bases del concurs i 
formalitzar la inscripció a tra-
vés del web tramits.igualada.
cat, per correu electrònic a co-
merc@aj-igualada.net o lliurar 
les butlletes presencialment al 
servei municipal de Comerç, 
situat a la Plaça Sant Miquel, 
12 2n pis, o bé a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
la plaça de l’Ajuntament.

SORTEGEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

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 28/2/2019.  En 
aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció 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 consenti-
ment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA
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L’empresa Labin d’Igualada ja utilitza l’economia circular.

Dues activitats de formació sobre 
mediació en cas de conflictes
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D ivendres i dissabte 
passats, 25 i 26 de 
gener, l’Espai Cívic 

Centre d’Igualada va acollir 
dues activitats formatives 
amb motiu del Dia Europeu 
de la Mediació, impulsades 
des de la regidoria d’Acció 
Social de l’Ajuntament. 
Divendres es va oferir un curs 
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L a Veu de l’Anoia estre-
narà una nova secció 
en aquest inici d’any. 

Un cop al mes, i amb l’Antoni 
DeFebrer com a presentador, 
s’anirà a diferents instituts de 
la comarca per preguntar als 
joves sobre diversos temes que 
els poden inquietar. 
La primera edició d’aquest 

per a tècnics municipals que 
tenia com a objectiu treballar 
la promoció de la convivència 
i la gestió dels conflictes i que 
va comptar amb una ponèn-
cia a càrrec de l’experta Maria 
Munné. L’endemà es va realit-
zar un taller adreçat a entitats 
infantils i juvenils de la ciutat, 
en què es van treballar els ei-

xos principals de l’educació 
per la pau i de la prevenció de 
la violència en infants i joves. 
Qualsevol persona interes-
sada a rebre més informació 
sobre el Servei de Mediació 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
hi pot contactar al telèfon 93 
801 76 66 o al correu electrò-
nic mediacio@aj-igualada.net.

L’IES Joan Mercader, estrena la nova 
secció Els Joves tenim Veu
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L ’economia circular, les 
possibilitats i les eines 
que ofereix són una 

oportunitat per a les empreses 
per millorar, avançar, optimit-
zar, ser més eficients i fins i tot 
estalviar i desenvolupar noves 
oportunitats de negoci. La 
Unió Empresarial treballa per 
apropar aquest model econò-
mic que ja s’està imposant, a 
totes les empreses del territo-
ri, i algunes d’elles, que hi ha 
apostat, han començat a reco-
llir-ne els fruits.
Empreses de diferents entorns, 
sectors, dimensions, soles o bé 
en grup han començat a treba-
llar en aquesta línia i els resul-
tats estan essent una mostra 
molt interessant de projectes 
circulars que aporten, no no-
més valor afegit a la pròpia 
empresa i al seu entorn, sinó 
que repercuteixen en un es-
talvi de recursos, una millora 
en l’eficiència energètica i una 
reducció de l’impacte medi-
ambiental d’alguns processos 
i productes.
Les cendres a Pere Valls
Pere Valls, empresa paperera 
ubicada a Sant Pere de Riu-
debitlles està realitzant un 
projecte que permet l’aprofita-
ment de les cendres de la seva 
pròpia caldera de biomassa 
per a la incorporació com a 
part de matèria primera en la 
fabricació de morter en una 
planta localitzada a Valls. Des-
prés de sis mesos d’investiga-
ció i tràmits, ja s’està portant a 
terme amb èxit.
Els extintors de Macasa
Productes Agrícoles Macasa, 
empresa química ubicada al 
Polígon de les Comes a Igua-
lada, en la seva inquietud per 
incorporar matèries primeres 

recuperades o reciclades ha 
desenvolupat un projecte que 
recupera la pols residual dels 
extintors en desús, que és rica 
en fòsfor i nitrogen, nutrients 
principals dels adobs. Després 
d’un llarg procés d’investiga-
ció aquest procés de recupera-
ció ja s’està duent a terme.
Un projecte de bioresidus
Donada l’actual gestió dels 
residus de poda i fracció ver-
da, diverses empreses priva-
des, liderades per Ambiens, 
estan col·laborant per donar 
major valor afegit al producte. 
Els primers esforços ha servit 
per quantificar la generació 
d’aquests residus, analitzar 
com es poden introduir nutri-
ents, i, al mateix temps, tenir 
major sortida comercial.

A la meva empresa, què puc 
fer?
Ahir dijous, 31 de gener des 
de la UEA es va fer un taller 
pràctic gratuït on es treballa-
ren casos propis i amb sessió 
de preguntes de la mà d’una 
experta en el tema Verònica 
Kuchinow, fundadora i di-
rectora de l’empresa Símbi-
osy, el taller està obert a totes 
les empreses que hi vulguin 
participar.
L’objectiu del taller era 
conèixer com es pot apli-
car l’economia circular a la 
pròpia empresa a través de 
diversos exemples, reals, 
existents, i també de la prò-
pia experiència dels partici-
pants. Es va comprovar com 
l’economia circular esdevé 
una estratègia, bàsica i ne-
cessària per al competitivitat 
de les nostres empreses, per 
millorar la gestió de recur-
sos, de materials, optimitzar 
processos.... assolint un es-
talvi i un benefici. 

L’economia circular 
avança a l’Anoia 
en diferents sectors

programa es va gravar el 
passat dimarts, 22 de gener, 

a l’institut Joan Mercader 
d’Igualada, on es va parlar de 
capitalisme i consumisme. El 
programa que es podrà veure 
properament a veuanoia.cat, 
està patrocinat per Bureau Va-
llée i compta amb la col·labo-
ració de La Gaspar. L’edició va 
a càrrec de Clic Fotografia i La 
Veu de l’Anoia. 

El programa, conduït 
per l’igualadí Antoni 
DeFebrer, s’aproparà 

als instituts de l’Anoia 
per parlar amb 

els joves de temes que 
els interessen



El ball de socis, final de les festes de 
l’Antic Gremi de Traginers
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E l ball de socis celebrat 
el passat dissabte 26 
de gener al Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu posa punt i 
final a les festes organitzades 
per l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada.
Durant la mitja part, bande-
rers, pubilla i dames d’honor 
van dedicar unes paraules 
als assistents i amb l’ajuda 
d’algunes mans innocents es 
va dur a terme el tradicional 
sorteig de quatre tortells en-
guany gentilesa de les pastis-
series Pla, Closa, Bon Tast 
i Fidel Serra. Els associats 
afortunats van ser, respecti-
vament: Josefina Magriñà i 
Baltasar, amb el número 269; 
Martí Llenas i March, amb el 
número 131; amb el número 
14, Carme Minguet i Carre-
ro; i Alba Montes i Tomàs, 
amb el número 231. 
Seguidament es va repetir el 
sorteig d’un porc (o l’equiva-
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L ’Àrea d’Igualtat de Gè-
nere de la Mancomuni-
tat Intermunicipal de 

la Conca d’Òdena (MICOD) 
apropa cada any el seu Pro-
grama de Coeducació a tots 
els centres reglats i no reglats 
del territori. Per aquest curs 
2019/20 s’han programat 150 
tallers que aborden aspectes 
relacionats amb estereotips i 
prejudicis de gènere, les vio-
lències masclistes, les iden-
titats no normatives o el bu-
llying per LGTBIfòbia.
El taller que més s’ha escollit 
per part dels centres de Pri-
mària és sobre les identitats 
que no segueixen les normes 
socials i culturals, és a dir, el 
nen que no respon a l’estere-
otip de gènere masculí o la 
nena que no respon al feme-
ní. També té força demanda 
el taller de contes no tradici-
onals i el de les joguines i pu-
blicitat no sexista. 

lent en carn per valor de 300 
euros), ja que el número que 
va sortir escollit en el seu mo-
ment, no s’havia venut. El nú-
mero premiat va ser el 0513. 
L’entrega del premi es farà en 
vals de compra a bescanviar a 
la cansaladeria-xarcuteria Tu-
dela. En cas que no surti pre-
miat de nou passats 30 dies, 
s’entregarà el premi a causes 
benèfiques. 
D’altra banda comunicar que 
les butlletes de la loteria de la 
Grossa venudes per l’entitat 

van resultar premiades amb 
1€ cadascuna; es podran pas-
sar a cobrar els dies 5 i 19 de 
febrer i 5 de març de 8 del ves-
pre a les 10 de la nit, al local 
del carrer de la Torre, 74.
Per acabar, informar que 
diumenge passat tres car-
ruatges particulars en repre-
sentació del Gremi es van 
desplaçar a Esparreguera per 
participar en els Tres Tombs; 
i que el proper dissabte 2 de 
febrer es celebraran els Tres 
Tombs a la Llacuna.

150 tallers educatius 
sobre igualtat

Pel que fa a Secundària, els 
tallers més escollits treballen 
la prevenció de violències se-
xuals en espais públics, l’asset-
jament a través de les xarxes 
socials i la gelosia en les rela-
cions de parella.
Aproximadament uns 3.800 
joves de la Conca d’Òdena 
participaran d’aquests tallers, 
que es coordinen i subvenci-
onen des de l’esmentada Àrea 
d’Igualtat de gènere i que ar-
riben cada vegada a més cen-
tres i edats: Infantil, Primària, 
Secundària i Batxillerat però 
també casals i espais de joves, 
centres oberts i ludoteques.
La coeducació és una de les 
apostes importants que es fa 
des de l’Àrea d’Igualtat de gè-
nere de la MICOD, ja que és 
des de la sensibilització i la 
conscienciació que s’identifi-
quen les discriminacions de 
gènere i els privilegis, contri-
buint així a canviar aquestes 
dinàmiques i patrons culturals 
masclistes i patriarcals.

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
P R O F E S S I O N A L S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94  - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL
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Un grup d’anoiencs 
presentarà el 8 de fe-

brer a Igualada el Grup 
d’Orquídees de l’Anoia i 
busquen adhesions, des 
d’aficionats a les flors 

fins a fotògrafs

El Col.lectiu Eixarcolant busca ajuda 
per a la jornada de Plantes Oblidades

Recentment va tenir lloc l’habitual sorteig que fa Pa Alemany 
entre els seus clients. El guanyador va ser Josep Montiel Ruiz. El 
premi és un cap de setmana a Madrid. Enhorabona! 

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el sorteig de “El Gor-
dro de la Primitiva” del 
passat diumenge 27 de 

gener, es va repartir un premi 
de 4 encerts més el reintegre 
i que per tant, correspon un 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Col·lectiu Eixarco-
lant cerca voluntaris i 
voluntàries per a la 4ª 

Jornada Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades.
El dissabte 13 d’abril es durà 
a terme la 4a edició de la Jor-
nada Gastronòmica de les 
Plantes Oblidades, un esdeve-
niment que té per objectiu do-
nar a conèixer i posar en valor 
espècies silvestres comestibles 
i les varietats agrícoles tradi-
cionals en desús, i en conse-
qüència fomentar un model de 
producció i consum d’aliments 
més sostenible i més coherent.
La Jornada atrau visitants d’ar-
reu del país i també de l’estran-

ger, i s’ha consolidat com un 
esdeveniment de referència 
gràcies a la gran diversitat i 
qualitat de les activitats inclo-
ses en el programa, que per 
aquesta 4a edició s’acosten a la 
norantena.
Es tracta d’un esdeveniment 
organitzat per l’entitat igua-
ladina Col·lectiu Eixarcolant, 
i tothom qui participa en les 
tasques de coordinació i pre-
paració prèvia ho fa de forma 
totalment altruista. Alhora, 
per garantir la bona prepara-
ció i desenvolupament de la 
Jornada és necessària la impli-
cació de més d’un centenar de 
voluntàries i voluntaris.
Des del Col·lectiu Eixarcolant 
ja s’ha iniciat la cerca de volun-

taris i voluntàries que desitgin 
fer possible un any més aquest 
esdeveniment, transforma-
dor i únic a nivell europeu, a 
la ciutat d’ Igualada.  Per par-
ticipar com a voluntaris o vo-
luntàries a la Jornada i viure-la 
des de dins només heu d’enviar 
un correu electrònic a info@
eixarcolant.cat indicant el vos-
tre nom, correu electrònic i 
telèfon.
En els propers dies des de l’en-
titat anunciaran la presentació 
del programa oficial i l’obertu-
ra d’inscripcions. Podeu man-
tenir-vos informats a través 
del portal www.eixarcolant.cat 
i dels perfils oberts a les xarxes 
socials amb el nom d’Eixarco-
lant.

Bojos per les orquídees silvestres a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Anoia s’afegeix a les 
comarques d’Osona, La 
Noguera, Ripollès, que 

vol disposar del propi catàleg 
d’orquídies silvestres.
Un grup d’anoiencs ha creat el 
Grup d’Orquídies de l’Anoia 
(GOA) per tirar endavant l’At-
les d’orquídies de l’Anoia.
El projecte es va iniciar el 2018 
en la fase d’organització del 
grup posant en marxa la Co-
ordinadora del Grup (GOA). 
Aquesta etapa inicial és la que 
ara acaba amb la presentació 
del projecte el proper diven-
dres 8 de febrer. Posterior-
ment s’iniciarà la fase de tre-
ball de camp que durarà 3 o 4 
anys, que és la durada habitual 
d’aquests tipus de projectes.
En aquest acte de presentació, 
apart d’explicar l’abast i la du-

rada del projecte, es donaran 
pautes i ajudes per col·laborar 
en aquesta tasca oberta a tots 
els ciutadans que estimen la 
natura, el nostre entorn natu-
ral immediat i, sobretot, que 
estimen les orquídies o volen 
saber-ne més.

Es calcula que el projecte po-
sarà de relleu l’existència de 
més de 30 orquídies de dife-
rents espècies. Permetrà tam-
bé saber l’abundància de cada 
espècie i la distribució en les 
diferents tipologies geogràfi-

ques, de terreny o altitud, de 
l’Anoia.
La presentació es fa el proper 
divendres dia 8 a les 7 de la 
tarda a l’Adoberia Bella. Tot-
hom és convidat a conèixer 
el projecte i a apuntar-s’hi, si 
així ho desitgen, a col·labo-
rar-hi. No cal ser científic, ni 
botànic, ni geògraf, que hi són 
benvinguts, també busquem 

fotògrafs. Només es tracta de 
sumar totes les persones que 
estiguin interessades en aquest 
món fascinant de les orquídies 
silvestres i més concretament 
de les orquídies que tenim a 
l’Anoia.
Més info a www.orquidi-
esanoia.cat o a goa@orquidi-
esanoia.cat

Sorteig de Pa Alemany

Premi de La Primitiva 
de 12.011€ a Igualada

premi de 12.011,58 €.
L’afortunat/a va segellar la but-
lleta a la Administració de Lo-
teria de la Rambla Sant Isidre, 
7 “Loteria Abadal”. Es dóna el 
cas que al entrar el nou regla-
ment, el premi serà tot integre, 
sense que hi hagi cap retenció.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
obrirà el mes de febrer 
amb la tradicional Fira 

de la Candelera. El dissabte 2 
i el diumenge 3, la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament 
organitzarà una sèrie de pro·
postes, entre les quals cal des·
tacar el mercat d’artesania i 
d’alimentació, que arribarà a 
l’onzena edició.
Les activitats festives s’obri·
ran el dissabte, a 2/4 de 12 del 
matí a l’església de Santa Ma·
ria, amb una missa solemne 
cantada per la Schola Canto·
rum d’Igualada, en honor a la 
patrona, la mare de Déu de la 
Llet, i la benedicció de cande·
les. Un cop finalitzi la celebra·
ció, la formació vocal iguala·
dina oferirà una cantada. 
A la 1 del migdia a la Sala Mu·
nicipal d’Exposicions, s’inau·
gurarà una mostra col·lectiva 

d’artistes poblatans i poblata·
nes, que es podrà visitar fins 
al dissabte 16 de febrer. En·
guany, la col·lecció té un aire 
nou, en què es combinen els 
artistes amb una llarga ex·
periència amb els de nova 
fornada. A més de pintures, hi 
haurà dibuixos i reproducci·
ons de carros.
Els i les deu artistes que ex·
posaran seran: Miquel Bou, 
Pascual Gomicia, Manel 
Vega, Pascual Heredia, Josep 
Marimon, Maria Espín, Rosa 
M. Ais, Judith Estrada, Mòni·
ca Carrión i Teresa Panisello. 
L’exposició es podrà visitar de 
dimarts a dissabte, de 2/4 de 6 
de la tarda a 2/4 de 8 del ves·
pre.
Els actes del dissabte es tan·
caran amb una proposta per a 
la quitxalla. A 2/4 de 6 de la 
tarda a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal, la companyia Miscel·
lània Teatre oferirà l’especta·

cle Interestelar. 

Onzena edició del mercat 
d’artesania i d’alimentació
El diumenge 3 de febrer, de 
les 9 del matí a les 2 del mig·
dia, els racons del nucli antic 
acolliran una nova edició del 
mercat d’artesania i d’alimen·
tació. Els visitants podran 
comprar els típics bunyols 
i rebran, com a obsequi, un 
pom de romaní i una infusió 
de poniol. Relacionat amb 
la màgia i la protecció de les 
herbes, podran veure la de·
mostració de l’elaboració d’oli 
essencial de romaní amb fas·
sina.
Com en anys anteriors, no hi 
faltarà el personatge de la Ve·

A la Pobla de Claramunt ja és tot a punt per viure 
una nova edició de la Fira de la Candelera

lla Candelera que, al voltant 
d’una foguera, explicarà els 
orígens de la festa i antigues 
històries. En aquesta edició, i 
com a novetat, podrem trobar 
passejant pel mercat Lo Sacai·
re del Llobregat, un cec de fil 
i canya que també relatarà les 
tradicions de la festivitat. 
Les espelmes també tindran 
un protagonisme en aquesta 
fira. Es podrà veure una pa·
rada en què s’elaboraran es·
pelmes amb canya de riu i per 
immersió. Els visitants també 
podran portar ciris a l’altar de 
la mare de Déu de la Llet, que 
s’invocava per augmentar el 
cabal de llet a les mares. Era 
costum donar el pit als infants 
davant de la imatge després 

d’oferir·li una espelma encesa.
A més d’aquestes activitats, 
i com a novetat, l’Agrupació 
Fotogràfica el Castell de la 
Pobla de Claramunt organit·
zarà el primer Ral·li Fotogrà·
fic Fira de la Candelera. Les 
persones que hi vulguin par·
ticipar es podran inscriure de 
les 9 a les 10 del matí a la pla·
ça de l’Ajuntament. En aquest 
mateix espai , a 2/4 d’1 del 
migdia, hi haurà una ballada 
de sardanes, a càrrec de l’As·
sociació per a l’Oci de la Gent 
Gran.
El mercat d’artesania i alimen·
tació l’organitzen, conjunta·
ment, la regidoria de Cultura 
i l’empresa Mapamundi Pro·
duccions. 

ÒDENA / LA VEU 

El grup d’Òdena de l’en·
titat “Pulseras Candela” 
organitza per aquest 

cap de setmana dos dies plens 
d’activitats esportives i cultu·
rals amb l’objectiu de recollir 
diners per a la investigació del 
càncer infantil a benefici de 
l’Hospital Sant Joan de Déu.
Així, dissabte durant tot el 
dia hi haurà jornada espor·
tiva al Pavelló Mestre Vila 
Vell amb partits de diferents 
disciplines, una exhibició de 
gimnàstica rítmica, un taller 
de pintacares i la visita de per·
sonatges Disney. L’entrada al 

recinte serà un donatiu de 3€ 
i permetrà entrar en el sorteig 
d’una panera que es rifarà al 
matí i una altra a la tarda. Du·
rant els dos dies, és a dir dis·
sabte i diumenge, al matí tin·
dran lloc diferents partits del 
C.E.Òdena al camp de futbol, 
l’entrada serà un donatiu de 3€ 
que també donarà dret a parti·
cipar en el sorteig d’un pernil.
Diumenge, al Teatre Unió 
Agrícola tindrà lloc un ver·
mut solidari amb actuacions 
en directe de Els Trobadors de 
l’Anoia, els Konkatrons, David 
Polo, Lati 2 i Bollywood Òde·
na. Els tiquets del vermut se·
ran un donatiu de 5€ amb la 

possibilitat també de guanyar 
el sorteig d’una nit d’hotel. El 
beure i menjar són gentilesa 
de comerços amics. 
Pulseras Candela és una as·
sociació sense ànim de lucre 
que va néixer el 2013 amb 
Candela, una nena ingressada 
a l’Hospital Sant Joan de Déu 
per leucèmia. Per a omplir 
les llargues hores que passa·
va l’hospital, una voluntària 
li va ensenyar a fer polseres 
amb fils de color. Poc temps 
després, dues de les seves ami·
gues, Mariona i Daniela, van 
decidir donar el nom de Can·
dela a les polseres i van tenir la 
idea de muntar una parada al 

seu poble per a recaptar diners 
per a la recerca del càncer in·
fantil. Des d’aleshores molts 
grups i entitats col·laboren en 
la fabricació i/o distribució de 
les polseres Candela: escoles, 
llars d’ancians, associacions de 
veïns, botigues, clubs espor·
tius ... A Òdena, un grup de 

dones es reuneixen cada di·
jous de 15:30 a 18:30 a l’antic 
consultori mèdic del nucli 
antic d’Òdena per a fer polse·
res i organitzar altres activitats 
amb l’objectiu de col·laborar 
amb la investigació del càncer 
infantil. El grup està obert a la 
participació de tothom.

Cap de setmana solidari a Òdena per 
la investigació del càncer infantil
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest diumenge 27, 
Òdena va estrenar la 
seva nova Plaça Ma-

jor amb la Fira dels Torrons. 
Tot i que la plaça no està en-
cara inaugurada oficialment, 
el nou espai acollia per pri-
mera vegada el segon gran 
esdeveniment que cada any 
té lloc a Òdena, després de 
la Fira de la Vinyala. Tant els 
paradistes com el públic van 
agrair el nou espai, una pla-
ça més àmplia que facilita el 
trànsit de persones i el desen-
volupament de diverses acti-
vitats en un mateix lloc.
Aquest any, el president de 

la Diputació de Barcelona 
i alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va participar de 
l’esdeveniment acompanyat 
del regidor de cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada, Pere 
Camps. Així, una comitiva 
formada per regidors del go-
vern d’Òdena van acompa-
nyar als polítics convidats en 
una passejada per la fira on 
van conèixer de prop elabo-
radors artesanals de torrons i 
altres productes dolços.  
La Fira dels Torrons és una 
celebració on es recorda com 
antigament els firaires aprofi-
taven la diada de Sant Sebas-
tià, copatró del municipi, per 
vendre a millor preu els tor-
rons que havien sobrat de la 
campanya de Nadal.
Com a novetat, aquest any 
es van recuperar jocs tradi-
cionals de principi de S.XX 
com és la cursa de sacs, el 
llançament de l’espardenya o 
la tradicional cucanya, aques-
ta darrera activitat, que no 
era nova perquè tots els anys 
s’organitza, va acollir com 
sempre un gran interès del 
públic i de participació, nens 
i nenes van voler provar sort 
i fins i tot algun pare també 
s’hi va atrevir.  Els guanya-
dors van rebre obsequis gen-
tilesa dels comerços: Forn 
de pa d’Òdena, supermercat 
Viñals, supermercat Llobet, 
perruqueria i estètica Emilia 

i rostidoria Guimart.
Com cada any, l’esdeveni-
ment va començar amb el 
tradicional esmorzar a ala 
brasa, on el visitant va poder 
degustar botifarra blanca, 
botifarra negra, cansalada, 
pa, vi i aigua amb la com-
pra d’un tiquet de tres eu-
ros.  Després i durant tota la 
jornada, el centre d’atenció 
estava en el mercat de pagès 
amb artesans que venen els 
seus productes fets a mà i 
un mercat del dolç amb tota 
mena de torrons, dolços, lla-
minadures, xocolates...  
També es va comptar amb 
una demostració de cuita de 

Òdena s’omple per la Fira dels Torrons 

torró de crocant (un dolç fet 
bàsicament d’ametlles i cara-
mel solidificat típic de mol-
tes zones de l’antiga corona 
d’Aragó: Aragó, Catalunya 
i la Comunitat Valenciana) 
amb degustacions gratuïtes 
per a tothom.  
A dos quarts d’onze del matí 
va tenir el 15è aplec de la 
sardana amb les cobles Sant 
Jordi, Ciutat de Barcelona i 
Lluïsos Cobla que organitza 
les Colles Sardanistes d’Òde-
na, un altre dels plats forts 
de la jornada.
I durant tot el matí, a ban-
da dels jocs tradicionals,  hi 
va haver atraccions i jocs a 

l’antiga amb cavallitos d’èpo-
ca, bitlles catalanes (amb la 
col·laboració del Club de 
Bitlles d’Igualada). 
Coincidint amb la Fira dels 
Torrons va tenir lloc la cursa 
popular d’Òdena que organit-
za l’Escola Castell d’Òdena i 
AMPA i que aquest any el seu 
recorregut passava per prime-
ra vegada per la plaça.
Aquesta ha estat la quarta 
edició de la Fira dels Torrons 
després que fa tres anys l’Ajun-
tament d’Òdena recuperés 
aquesta festivitat que el 1996 
s’havia deixat de celebrar i ha-
via passat a denominar-se no-
més Fira de Sant Sebastià. 

ÒDENA / LA VEU 

L’ordenança fiscal regu-
ladora per la prestació 
del servei obligatori 

de recollida d’escombraries 
domèstiques per a l’any 2019 
contempla, per quart any 
consecutiu, la possibilitat 
d’obtenir una reducció del 
35% sobre aquesta taxa per a 
totes aquelles llars que com-

pleixin amb uns requisits de 
renda de la unitat familiar. El 
pagament d’aquesta taxa, que 
és obligatòria, s’ha establert 
en 124 euros per a 2019. 
La reducció establerta del 
35% va adreçada a totes 
aquelles famílies la renda per 
càpita de les quals no superi 
el Salari Mínim Interprofes-
sional. Si la suma de totes 
les rendes que entren en una 

família empadronada en el 
mateix domicili i dividida 
entre el nombre d’ocupants, 
amb ingressos o sense, no 
supera els 900 euros per cà-
pita mensuals o 12.600,00 
euros anuals (14 pagues), el 
rebut serà de 80,6 euros. La 
bonificació no tindrà caràc-
ter retroactiu. Els requisits 
per al compliment de les 
condicions són: no ser pro-

pietaris de béns immobles 
en el municipi d’Òdena, ex-
cepte, si és el cas, l’habitatge 
(i el pàrquing vinculat) per 
al qual es demana la reduc-
ció. Fins al 27 de febrer de 
2019 els veïns del municipi 
es podran adreçar a l’Ajunta-
ment d’Òdena per a fer una 
sol·licitud de bonificació en 
la taxa d’escombraries, acre-
ditant la seva situació.

Òdena ofereix una reducció de la taxa d’escombraries per a 
famílies amb una renda per càpita inferior al Salari Mínim 
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c/Òdena,14 -Igualada
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ÒDENA / LA VEU 

Amb motiu de la Ma·
rató de TV3 que en·
guany estava dedica·

da a la lluita contra el càncer, 
Òdena va organitzar un gran 
grapat d’actes per tal de col·
laborar·hi. L’Ajuntament, les 
entitats, les associacions de 
veïns i veïnes, l’escola i les 
llars d’infants, es van mobi·
litzar mobilitzar·se amb l’or·
ganització d’activitats per a 
recollir donatius. Així, l’últim 
acte celebrat va ser aquest cap 
de setmana amb l’aplec sar·
danista en el marc de la Fira 
dels Torrons i deixava una 
suma total de 1844,78 euros 
recaptats.
El tret de sortida el van do·
nar els joves de l’Espai Jove 
amb un taller de xapes que 
van vendre diumenge al Mer·
cat del Pla. L’Escola Castell 
d’Òdena i les dues llars d’in·
fants també van organitzar 
actes per a col·laborar. Així, 
cada una de les llars va fer 
una cursa de nadons; Els Vai·
lets ho van fer al carreró que 
hi ha entre l’Ajuntament i l’es·
glésia i arribada al poliespor·
tiu i L’Avió de Paper ho va fer 
a la pista poliesportiva del Pla 
d’Òdena. L’endemà, l’AMPA 
de l’Escola Castell d’Òdena 
va organitzar un zumba kids 
i un berenar solidari a l’escola 
a les cinc de la tarda.
El diumenge 16 de desem·
bre, dia que TV3 va emetre 
en directe el seu programa, 
va començar amb una cami·
nada popular amb la colla 
excursionista d’Òdena ma·
tinera per pujar al Puig Agui·

lera a instal·lar·hi el pessebre 
com és costum de cada any i 
que sempre aprofinten per a 
recollir donatius. El mateix 
diumenge, al Mercat del Pla, 
es va concentrar tot el gruix 
d’activitats. Va ser una mati·
nal farcida d’actes per a tots 
els gustos i les edats. Així, hi 
va haver una batukada amb 
els Konkatrons, una exhibi·
ció i classe oberta de country 
amb el grup Òdena Country, 
danses de la màgica Índia 
amb Bollywood d’Òdena, ex·
hibició de l’escola de dansa 
urbana Urban Essence, màs·
ter class de zumba a càrrec de 
Rocío Olmedo, jam de swing 
amb Swing Anoia, tallers de 
dibuixos per Kimo·kap, taller 
de creativitat per les Dones 
dels Dilluns, tallers infantils 
del Fòrum de Dones d’Òde·
na, taller de bellesa i auto ma·
quillatge Mary Kay, tallers in·
fantils i pintacares a càrrec de 
l’Ajuntament, parada solidà·

Òdena tanca els actes solidaris 
per la Marató amb una recaptació 
de gairebé 2000€

ria 7 Vides, sortejos, tastets...
Per acabar el diumenge, va 
tenir lloc el concert de la 
Marató al Teatre Unió Agrí·
cola amb les actuacions de: 
la Rondalla Els Trobadors 
de l’Anoia (cançó popular), 
Mònica Bell (cantautora), 
Els Maquis (grup de rock), 
Latí 2 (trio de música pop), 
Alfons Mula (roquer), Toni 
Smith (cantautor), Herència 
de baco, (rock d’autor amb 
toc argentí).  A l’altre setma·
na va tenir lloc una màster 
class de zumba al Centre Cí·
vic del Pla de la Masia amb 
el mateix objectiu solidari 
i, finalment, aquest passat 
diumenge 27 de gener, en el 
marc de la Fira dels Torrons, 
va tenir lloc l’aplec sardanista 
que cada any aprofita tam·
bé per a recollir donatius. A 
banda dels actes organitzats, 
entitats com el grup del PSC 
del municipi també fan cada 
any el seu donatiu a la causa.

ÒDENA / LA VEU 

Amb motiu del Dia 
Internacional de la 
Dona que tindrà lloc 

el pròxim 8 de març, Òdena 
està organitzant per primera 
vegada una Fira de la Dona, 
un espai on les dones puguin 
exposar el seu talent artístic, 
habilitats professionals, capa·
citats esportives… 
Fira de la dona d’Òdena té 
com a objectiu donar a conèi·
xer el valor, les capacitats i 
les habilitats de la dona. La 
riquesa artística, el coratge, 
l’essència, l’emprenedoria, el 
lideratge,… Òdena convida 
a participar a totes les dones 
que vulguin mostrar alguna 
de les seves habilitats mitjan·
çant una parada o bé a través 
d’alguna activitat com tallers 
o xerrades. 
Tradicionalment, les dones 
han ocupat l’espai privat de 
la societat, ocupant·se de les 
tasques domèstiques, la cura 
i l’atenció a la família i la co·

munitat. La històrica distin·
ció entre l’espai públic ·reser·
vat pràcticament als homes· i 
el privat, ·ocupat per les do·
nes·, ha mantingut limitada 
la participació social de les 
dones i ha dificultat que po·
guessin accedir en igualtat als 
béns i als recursos. Aquesta 
fira vol posar en valor el pa·
per de la dona a la societat i 
donar visibilitat a totes les 
dones treballadores i amb ta·
lent que, amb determinació 
i motivació, tiren endavant i 
lluiten per un futur igualitari. 
Les persones interessades a 
participar i/o rebre més in·
formació poden trucar al te·
lèfon de l’Ajuntament 93 801 
74 34.
La I Fira de la Dona tindrà 
lloc el diumenge 10 de març 
de les 10 del matí a les 2 de 
la tarda en un espai habilitat 
especialment per l’ocasió al 
Mercat del Pla, al Carrer Llei·
da del Pla d’Òdena (conegut 
com l’antic carrer de la Ros·
dor).

Se cerquen dones que 
vulguin exposar el seu 
talent a la I Fira de la Dona

MONTBUI / LA VEU 

L’església de Santa Margarida, 
que domina part de la plaça 
Major de Montbui, s’originà 
quan, ja al segle XVI, l’anti·
ga capella de Santa Coloma 
mostrà clars símptomes de 
deteriorament. Així doncs, a 
inicis del segle XVII es cons·
truí l’edifici actual, sufragat en 

part pels comtes de Plasencia 
i, en part, pels comtes de Car·
dona. Aquesta implicació dels 
Lanuza conferí al temple un 
caràcter únic on es barregen 
el renaixement i el barroc, i 
on es conserven peces d’una 
història llarga i tortuosa que 
podreu  descobrir  amb Anoia 
Patrimoni, aquest dissabte 2 
de febrer a les 12:00. 

Visites guiades a l’església 
de Santa Margarida

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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MONTBUI / LA VEU 

El proper divendres 8 
de febrer tindrà lloc al 
Centre Cívic i Cultural 

La Vinícola la dotzena Mara-
tó de Sang de Montbui, acti-
vitat organitzada pel Banc de 
Sang i Teixits, amb el suport 
de l’Ajuntament de Montbui 
i l’Associació de Donants de 
Sang de l’Anoia (ADSA). La 
Marató començarà a les 10 del 
matí i finalitzarà a les nou del 
vespre.
Per quart any consecutiu la 
Marató de Sang es durà a ter-
me en dia laborable. Serà la 
segona ocasió que aquesta fes-
ta de la solidaritat es realitzi 
en un divendres (les darreres 
dues edicions van ser un di-
jous). El lema d’enguany és 
“Tú sí que ets important: con-
verteix-te en sangfluencer”. 
Aquesta idea de donar sang i 
explicar-ho a les xarxes socials 
és el repte que es planteja en-
guany: que el màxim nombre 
de persones difonguin la im-
portància de donar sang per 
ajudar a salvar vides cada dia. 
La presentació de l’acte va 
anar a càrrec de l’Alcalde 
montbuienc Teo Romero i de 
Marta Hernández, coordina-
dora del Banc de Sang i Teixits 
a la Catalunya Central.
El batlle montbuienc va re-
marcar que “estem contents de 
tornar a acollir al nostre mu-
nicipi aquesta Marató de Sang, 
per dotzena edició. Des d’aquí 

vull fer una crida a la socie-
tat civil, al teixit associatiu de 
Montbui. És molt important 
ser solidaris i donar sang.  Els 
nostres veïns i veïnes han de-
mostrat sempre una gran sen-
sibilitat per participar-hi”. De 
la seva banda Marta Hernán-
dez, en representació del Banc 
de Sang i Teixits va destacar 
que el lema d’enguany “inci-
deix en el fet que tothom pot 
ajudar a transmetre el missat-
ge, a donar valor al que sig-
nifica l’acció de donar sang”. 
Hernández va assenyalar tam-
bé que “febrer acostuma a ser 
un mes complicat, amb molta 
grip i amb necessitats impor-
tants de sang als hospitals. És 
important que aconseguim el 
màxim nombre de donants”. 
L’objectiu és apropar-se a la 
xifra de 200 donacions, que 
és, realitzant-se en dia labora-
ble, un registre força destacat. 
Tant els centres educatius de 

Presentada la 12a Marató de sang de 
Montbui, que tindrà lloc  el proper 
divendres 8 de febrer

Montbui com el teixit associ-
atiu i comercial del municipi 
s’implicaran en aquesta acti-
vitat 
L’augment de persones que 
donen sang per primer cop 
és una de les característiques 
més destacables de les darre-
res edicions celebrades, i en-
guany es vol mantenir aquesta 
bona xifra de nous donants.  
Pot donar sang qualsevol per-
sona que tingui bona salut i 
que tingui més de 18 anys, 
pesi 50 quilos o més i, en el 
cas de ser dona, no estar em-
barassada. Per donar sang no 
cal estar en dejú. 
De cada donació se’n benefi-
cien com a mínim tres perso-
nes, ja que se n’obté concen-
trats d’hematies, plaquetes i 
plasma. Es pot donar sang 
més d’una vegada a l’any. En 
concret, les dones poden do-
nar-ne tres vegades i els ho-
mes en quatre ocasions.

MONTBUI / LA VEU 

Coincidint amb el co-
mençament del mes 
de febrer entrarà en 

vigor el pressupost municipal 
montbuienc per a l’any 2019. 
Enguany es tracta d’un pres-
supost de més de 10 milions 
d’euros sumant l’Ajuntament i 
els diferents organismes mu-
nicipals (Consorci La Tossa, 
Patronat Escoles Bressol i em-
presa municipal Montbui Ac-
tiva SL).
Com explica l’Alcalde Teo Ro-
mero “10 milions d’euros és 
una quantitat important de 
pressupost per a l’Ajuntament 
de Montbui, i més si valorem 
que portem més de 10 anys 
amb congelació d’impostos i 
taxes. Durant tots els anys de 
crisi l’equip de govern va deci-
dir no pujar les taxes i impos-
tos, i, malgrat tot plegat vam 
continuar tirant endavant pro-
jectes i obres importants i a la 
vegada situar els nivells d’en-
deutament de l’Ajuntament 
en nivells baixíssims”. L’alcal-
de socialista montbuienc va 
assenyalar que “estem en els 
nivells més baixos de la histò-
ria pel que fa a l’endeutament 
de l’Ajuntament de Montbui. 
Avui en dia no paguem in-
teressos als bancs. No tenim 

deute amb els bancs, El deute 
que mantenim és amb la Di-
putació de Barcelona, al zero 
per cent d’interès”.
Romero va destacar la impor-
tància de “gestionar amb rigor 
els recursos limitats que te-
nim. Estem molt contents de 
la salut econòmica de l’Ajun-
tament. Hem demostrat que 
es podien fer equipaments 
nous i serveis importants, 
sense malmetre les finances 
municipals. Ara com ara te-
nim clar que hem d’apostar 
pel manteniment dels espais 
públics i apostar per enfortir 
aquests serveis nous, si pot 
ser, amb més personal”. Pel 
que fa a les principals inversi-
ons per a aquest 2019 Romero 
va parlar especialment de tres 
grans actuacions: la futura re-
sidència per la Gent Gran, el 
parc-fluvial amb berenador a 
la zona del riu Anoia a Vista 
Alegre i el camí de connexió 
entre el Nucli Urbà i el Nucli 
Antic. Com explica Romero 
es tracta de “tres actuacions 
bàsiques per a aquest 2019 i 
que conjuntament amb les pe-
tites obres mostren la nostra 
voluntat de continuar treba-
llant un Montbui de present i 
de futur, amb millors serveis i 
major qualitat de vida per als 
nostres ciutadans”.  

Entra en vigor el nou 
pressupost de l’Ajuntament 
per a l’any 2019

MONTBUI / LA VEU 

El Ple Ordinari de gener ce-
lebrat el passat divendres 25 
de gener va aprovar el nou 
horari de registre presencial 
de l’Ajuntament de Montbui.
El nou horari ordinari, que 
serà d’aplicació a partir del 
dia 1 de febrer, estableix que 
l’atenció a la ciutadania i el 
registre de documents es po-
drà fer, de forma presencial, 
de dilluns a dijous de 8 a 18 
hores ininterrompudament i 
també els divendres de 8 a 15 
hores.
La principal novetat és que 
l’Ajuntament es mantindrà 
obert ininterrompudament 
durant 10 hores de dilluns a 

dijous i, a la vegada, l’hora-
ri de tancament a les tardes 
s’avançarà de les vuit de la 
tarda com succeïa fins ara fins 
a les sis de la tarda, afavorint 
així la conciliació dels treba-
lladors i treballadores muni-
cipals.
L’horari d’estiu, que regirà en-
tre el dia 1 de juliol i el 15 de 
setembre, continuarà essent 
el mateix que hi havia fins 
ara: de dilluns a divendres, de 
8 a 14.36 hores.
Cal destacar que a través de la 
pàgina web municipal  www.
montbui.cat es poden realit-
zar telemàticament tràmits 
les 24 hores al dia, dels 365 
dies de l’any.

Nou horari de registre 
presencial a l’ajuntament 
de Montbui

MONTBUI / LA VEU 

El diumenge 3 de febrer tin-
drà lloc la festa de la Candele-
ra i Sant Blai a l’església romà-
nica de la Tossa de Montbui, 
que organitza la Fundació de 
La Tossa, amb el suport del 
Consorci La Tossa.  
Programa de la Festa de la 
Candelera:
- 11:30 Inauguració de l’expo-
sició de goigs de la col·lecció 
d’Alfons Ferrer, a la sala d’ex-
posicions del Refugi.
- 12:00  Missa celebrada per 
Mn. Josep Mª Pujol amb 
benedicció de les candeles i 
de les fruites i cantada per la 

Coral de Santa Maria d’Igua-
lada
- 13.00 Sorteig  d’una panera 
i un tortell.   Obsequi d’una 
almosta d’avellanes per a tots 
els assistents.  

EXPOSICIÓ de goigs de la 

col·lecció d’Alfons Ferrer
Aquesta exposició que s’in-
augurarà coincidint amb la 
Festa de la Candelera es po-
drà veure tots els diumenges 
de 10.30 a 13.30 i en horari 
d’atenció de l’Oficina de Tu-
risme fins principis d’abril.

Festa de la Candelera i Sant Blai 
a la Tossa
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MONTBUI / LA VEU 

L’Àrea d’igualtat de gène-
re de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena 

apropa cada any, el Progra-
ma de coeducació a tots els 
centres reglats i no reglats de 
la Conca d’Òdena. Per aquest 
curs 2019/20 s’han progra-
mat 150 tallers que aborden 
aspectes relacionats amb este-
reotips i prejudicis de gènere, 
les violències masclistes, les 
identitats no normatives o el 
bullying per LGTBIfòbia. El 
taller que més s’ha escollit per 
part dels centres de primària 
és sobre les identitats que no 
segueixen les normes socials i 
culturals, és a dir, el nen que no 
respon a l’estereotip de gènere 
masculí o la nena que no res-
pon al femení. També té força 
demanda el taller de contes no 
tradicionals i el de les joguines 
i publicitat no sexista. Pel que 

fa a secundària, els tallers més 
escollits treballen la prevenció 
de violències sexuals en espais 
públics, l’assetjament a través 
de les xarxes socials i la gelo-
sia en les relacions de parella.
Aproximadament uns 3800 
alumnes/as participaran 
d’aquests tallers que es coor-
dinen i subvencionen des de 
l’Àrea d’Igualtat de gènere i ar-
riben cada vegada a més cen-
tres i edats: infantil, primària, 
secundària, Batxillerat, Ca-
sals i espais de joves, Centres 
Oberts i ludoteques. 
La coeducació és una de les 
apostes importants que es fa 
des de l’Àrea d’Igualtat de gè-
nere de la Micod, ja que és des 
de la sensibilització i la cons-
cienciació que identifiquem 
les discriminacions de gènere 
i els privilegis, i és imprescin-
dible per a canviar aquestes 
dinàmiques i patrons culturals 
masclistes i patriarcals.

L’àrea d’igualtat de 
gènere apropa 150 tallers 
de coeducació als centres

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgora or-
ganitzarà aquest proper dissab-
te 2 de febrer una nova sessió de 
“L’hora del conte”, amb el títol 
“Ai, quin fred que fa !”. L’activitat 
anirà a càrrec de Rosa Pinyol, i 
està especialment adreçada als 
infants a partir de 3 anys. Co-
mençarà a partir de les 12 del 
migdia.

Curs per aprendre a utilitzar 
els telèfons intel·ligents, a la 

Biblioteca Mont-Àgora
La Biblioteca Mont-Àgora or-
ganitzarà els dies 5 i 12 de febrer 
un curs per ensenyar als usuaris 
majors de 55 anys a esprémer 
totes les opcions 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 Funda-
ció Pere Tarrés i Vodafone. Cal 
inscripció prèvia per prendre 
part en aquest curs. Les places 
són limitades.

Nova sessió de l’Hora del 
conte a Mont-Àgora

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Dues setmanes després 
que Veïns amb Veu 
renunciés a seguir 

formant part del govern de 
Vilanova del Camí, la plata-
forma ha donat explicacions 
de la seva sortida del govern 
a través d’un comunicat. Des 
de la formació encapçalada 
per Juan Manuel Cividanes es 
queixen que “no ha complert 
fins ara cap dels compromi-
sos signats i compromesos 
amb la resta de forces políti-
ques que la van fer alcaldessa 
fa 2 anys”.
Des de Veïns amb Veu carre-
guen contra la lluita personal 
entre l’actual alcaldessa, Noe-
mi Trucharte, i l’anterior, Va-
nesa González, que va haver 
de deixar l’alcaldia després 
d’una moció de censura. En 
aquest sentit, Veïns amb Veu 
defuig els personalismes i en-
frontaments personals, ja que 
“ni son necessaris ni benefici-
en al ciutadà de Vilanova del 

Camí”.
El tema de la municipalitza-
ció del servei de neteja és un 
dels que més critiquen des 
de Veïns amb Veu. Des de la 
plataforma critiquen que l’al-
caldessa portés aquest tema 
en solitari, sense donar expli-
cacions a la resta de grups del 
govern municipal.
“La manca d’experiència, la 
manca de voluntat d’apre-
nentatge, i el poc interès per 

Veïns amb Veu torna a criticar a 
Noemí Trucharte per “incomplir totes 
les promeses signades fa dos anys”

treballar en equip de Noe-
mi Trucharte, han provocat 
aquesta situació de govern en 
minoria. És un fet que Noemi 
Trucharte, no està capacitada 
per gestionar un municipi, ni 
tan sols amb majoria de 9”, 
amb aquesta duresa acaba el 
comunicat de Veïns amb Veu, 
que també acaba afegint que 
“no necessitem una alcaldia 
pendent únicament de la foto 
al facebook”.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Unión Cultural Extre-
meña Anoia ha celebrat 
aquest diumenge la tra-

dicional festa gastronòmica de 
“las coles con buche”. La seu de 
l’entitat es va omplir d’amics i 
simpatitzants que van degustar 
aquest plat típic cuinat per “El 
buen Yantar” la secció de cuina 
de la UCE Anoia.
Una cinquantena de persones 
van reunir-se al voltant d’un 
bon àpat que es va desenvolu-
par en un ambient molt agra-
dable i que es va allargar amb 
una bona sobretaula, segons 
explica la relacions públiques 
de l’entitat, Keta Borrega.

Aquest diumenge, Concurs 
de Plats Cuinats
Després de les coles con buc-
he, l’agenda d’actes de la Unión 
Cultural Extremenya Anoia 
continuen aquest dissabte amb 
la celebració de Les Cande-
les, una antiga festa extreme-
nya per deixar enrere els mals 
presagis i purificar-se amb la 
llum de les candeles. La festa, 

que es celebra amb caràcter 
itinerant per la comarca de 
l’Anoia, es farà aquest any a 
l’església de l’Espelt d’Òdena. 
Comencen a les sis de la tar-
da amb la celebració litúrgica 
a l’estil extremeny amenitzada 
amb el grup de cors i danses 
del centre i després ofereixen 
un petit berenar amb les típi-
ques rosquilles.
Diumenge 3 de febrer, les ac-
tivitats de la UCE es reprenen 
amb un altre clàssic, el Con-
curs de Plats Cuinats. Una 
iniciativa que l’entitat fa anys 
que organitza amb un notable 

èxit de participació que aple-
ga cada edició una quarantena 
de plats i postres. De moment, 
ens explica Keta Borrega, ja 
hi ha una vintena de perso-
nes inscrites però animen a 
tothom a presentar més plats 
i postres.
El concurs començarà a les 
11:30 h a la seu de l’entitat, al 
carrer del Roser, i s’hi pot par-
ticipar sense inscriure’s prèvi-
ament. El veredicte del Jurat 
es donarà a conèixer a migdia 
i després de conèixer els tres 
millors plats, el públic podrà 
sumar-se a les degustacions.

Unes 50 persones comparteixen les 
tradicionals coles con buche a la UCE

RESTAURANT H. PARADA (La Panadella)
ES NECESSITA

CAMBRER / A MITJA JORNADA

ES REQUEREIX
- Experiència prèvia en el sector
- Puntualitat i amabilitat
- Capacitat de treball en grup
- Vehicle propi
- Disponibilitat entre setmana
L'EMPRESA OFEREIX
- Sou segons conveni
- Mitja Jornada (Servei dinars - dilluns a divendres-)
- Estabilitat 

Interessats enviar currículum amb foto a:
restauranthparada@gmail.com
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí i l’Institut 
Pla de les Moreres tor-

nen a col·laborar plegats en el 
Projecte Morera. La setmana 
passada es va incorporar el 
primer alumne que estarà tu-
toritzat per Julián Caballero, 
de Supermercats Sebastián, 
col·laborador habitual en 
aquest projecte.
L’Ajuntament col·labora en el 
tràmit i la gestió de les pràc-
tiques d’aquests nois i noies 
que participen en aquest pro-
jecte educatiu especial.
Aquests dies s’ha signat el 
primer dels convenis d’aquest 
curs escolar. La signatura ha 
anat a càrrec de l’alcaldessa 
de Vilanova del Camí Noemí 
Trucharte, de Julián Caballe-
ro de Supermercats Sebastián 
i en representació de l’Insti-
tut Pla de les Moreres, la psi-
copedagoda del centre, Ma 
Carmen Barbero.
Durant aquest trimestre, ex-
pliquen des de l’Institut, és 
possible que es vagin afegint 

altres alumnes que faran les 
pràctiques en els centres do-
cents del municipi o en algun 
departament de l’ajuntament.
 
El Projecte Morera suposa 
una nova oportunitat per a 
l’alumnat de 3r i 4t i una al-
ternativa al sistema conven-
cional
El Projecte Morera, que l’ins-
titut vilanoví impulsa des del 
curs 2008-2009,  és un pro-
jecte educatiu que s’ofereix 
als joves de 3r i 4t d’ESO amb 
l’objectiu de reduir  l’absen-

S’enceta la 10a edició del Projecte 
Morera amb la col·laboració de 
l’ajuntament i Supermercats Sebastián 

tisme escolar i alhora fer una 
aproximació al món laboral a 
través de convenis de col·la-
boració amb empreses i enti-
tats locals.
El Projecte Morera suposa 
una nova oportunitat per a 
l’alumnat de 3r i 4t als quals 
se’ls facilita l’assoliment dels 
objectius de l’etapa cursant 
una sèrie d’hores setmanals 
fora del centre, concretament 
en altres institucions o em-
preses locals, on fan un tastet 
professional.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Representants de les 
associacions de ve-
ïns del barri La Pau 

i La Lluna es van reunir la 
setmana passada amb l’al-
caldessa Noemí Trucharte i 
les regidores de Salut, Sílvia 
Cáceres, i de Cultura, Imma 
González, per tractar el que 
consideren una insuficiència 
greu del servei de pediatria.
L’alcaldessa va explicar als 
veïns que dilluns passat, el 
Ple va aprovar per unanimi-
tat una moció per exigir a la 
Generalitat i el Servei Català 
de la Salut que prioritzi i re-
forci amb els mitjans neces-
saris el servei de pediatria 
amb una adequació i redi-
mensionament de la plantilla 
d’acord amb les necessitats 
de la població de 0 a 14 anys 
del municipi.

Noemí Trucharte explica que 
l’acord de Ple es farà arribar 
a la Generalitat aquesta ma-
teixa setmana i espera que 
el govern català proposi una 
solució al tema de manera 
ràpida i efectiva. Trucharte 
assegura que “la precarie-
tat en el servei de pediatria 
està afectant al bon servei 
del CAP vilanoví i això té 
conseqüències més enllà dels 
infants del nostre municipi 
ja que està afectant a la po-
blació en general”.
L’alcaldessa ha explicat que 
es tornarà a reunir amb les 
associacions de veïns de La 
Pau i La Lluna en el termi-
ni de 15 dies per valorar les 
possibles accions a seguir, 
entre elles, la possible con-
vocatòria d’una assemblea 
veïnal. “Tot dependrà, entre 
altres, diu l’alcaldessa, de la 
resposta del Servei Català de 

la Salut”.
Així mateix Trucharte també 
ha explicat que està en con-
tacte amb un grup de mares 
que estant recollint signatu-
res i fent recerca d’informa-
ció sobre el servei de pedi-
atria que es presta en altres 
poblacions de la comarca.
Noemí Trucharte assegura 
que “cal treballar plegats per 
aconseguir un servei pedià-
tric en condicions i acord 
amb les necessitats de la po-
blació infantil de Vilanova” 
però també demana a la po-
blació que tingui paciència 
i que eviti conflictes amb el 
personal del CAP, sobretot 
amb les persones que atenen 
al taulell que “no són les res-
ponsables de la situació crea-
da. Són professionals que in-
tenten gestionar de la millor 
manera les incidències que 
es donen al servei”.

Veïns i Ajuntament, junts per defensar 
un servei adequat de pediatria a 
Vilanova del Camí

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El divendres dia 25 de 
gener, al Castell de 
Tous, la historiadora 

de l’art Judit Subirachs-Bur-
gaya va desenvolupar la con-
ferència “Subirachs, artista 
polifacètic”.
Partint d’una aproximació  als 
orígens personals i socials de 
l’artista va descriure’n el perfil 
humà, per seguidament  par-
lar de  la trajectòria artística 

i detallar les diferents etapes 
de la seva obra. 
Va ponderar la quantitat i di-
versitat de treballs realitzats, 
especialment els realitzats 
amb anteriorirat a l’obra que 
li ha donat  una dimensió 
universal, la façana de la Pas-
sió de la Sagrada Família.
L’acte cultural es va cloure 
amb un vernissage, que va 
permetre una  animada con-
versa entre els nombrosos as-
sistents i la conferenciant.

Subirachs, artista 
polifacètic , a Tous

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El carrer Nou es tancarà 
al trànsit rodat a par-
tir de demà a les 8 del 

matí per tal de fer-hi obres de 
millora. El carrer es reobrirà 
al trànsit a les 8 del matí del 
proper dilluns 4 de febrer.
El tram del carrer Nou com-
près entre Monistrol i el carrer 
de la Mercè es tallarà demà a 
partir de les 8 del matí. Els ve-
ïns hi podran accedir pel car-
rer de la Mercè des de  Sant 

Isidre o des del carrer Migdia.
A partir de demà també es po-
sarà la senyalització operativa 
i la Policia Local hi donarà 
suport per fer les indicacions 
pertinents.
Les obres que s’hi faran con-
sisteixen en la reparació o 
substitució de les peces de 
formigó de la rampa de bai-
xada a l’asfalt algunes de les 
quals estan trencades i d’altres 
es mouen, provocant molèsti-
es als vianants i als veïns de la 
zona.

El carrer Nou de Vilanova 
del Camí es tallarà al 
trànsit fins dilluns 



MASQUEFA / LA VEU 

Aquest 2019 es dóna 
el tret de sortida a 
una nova edició de 

‘Fem Cultura’, un programa 
impulsat per la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de 
Masquefa i que té com a ob-
jectiu difondre i promoure 
la cultura a través de l’orga-
nització de temporades esta-
bles d’activitats culturals. Al 
llarg d’enguany, el consistori 
oferirà als masquefins un ex-
tens i complet programa de 
propostes que inclou sorti-
des, balls populars, xerrades 
i exposicions sobre múltiples 
temàtiques.

Sortides culturals
El ‘Fem Cultura’ 2019 inclou 
un total de set sortides cultu-
rals a diferents punts emble-
màtics de Catalunya; entre 
ells, el Poble Espanyol, la Fas-
sina Balanyà, la Setmana Me-
dieval de Montblanc, Girona, 
el Monestir de Sant Pere de 
Rodes, la Casa Salvador Dalí, 
el Museu del Càntir i la Fira 
Internacional de la Ceràmica, 

Solsona, la Fira del Bolet i el 
Boletaire, o la Pedrera.

Xerrades
El programa d’enguany, a 
més, també es nodrirà amb 
dues conferències: la prime-
ra, sobre la prospecció geo-
física a l’interior i l’entorn de 
l’església de Sant Pere i la San-
ta Creu; i la segona, al voltant 
de l’òpera ‘Els pescadors de 
perles de Bizet’. Aquesta úl-
tima xerrada, a més, es com-
plementarà amb l’assistència 
al Liceu per a gaudir de la 
representació de l’obra homò-

El ‘Fem Cultura’ de Masquefa arriba 
aquest 2019 farcit de noves propostes

nima.

Balls populars
La Sala Polivalent acollirà fins 
al 22 de desembre un total de 
18 actuacions a càrrec del 
‘Grup Choffers’, ‘Duet Amor’, 
‘Som-hi Band’ i ‘Duo Melo-
dy’. Els balls començaran a les 
18 h. i tindran un preu sim-
bòlic de 2€.

Exposicions
Mentrestant, els masquefins 
també podran gaudir de la 
mostra ‘Masquefa a través del 
temps’; que es podrà visitar a 
la Biblioteca del 15 al 30 de 
març.

IV Concurs de Fotografia 
Instagram – Masquefa 2019
. Temàtica: ‘Natura: fauna i 
flora a Masquefa’
. Més informació: cultura@
masquefa.net

Curs de Fotografia
. Dates: 29 i 30 de març i 5, 6, 
12, 13, 26 i 27 d’abril
. Horari: divendres, de 18 h. 
a 20 h.; i dissabte, de 10 h. a 
12 h.

MASQUEFA / LA VEU 

Diumenge 3 de febrer 
se celebrarà la inau-
guració pública del 

nou espai amb un esmorzar 
popular, un taller gratuït de 
parkour i un free running.
El parkour park d’El Turó del 
Met ja és una realitat. Després 
de ser una de les propostes 
més votades per la població 
durant la convocatòria de 
Pressupostos Participatius 
del 2018, aquest mes de ge-
ner el consistori presentarà 
públicament l’equipament 
un cop finalitzades les obres 
d’habilitació d’aquesta nova 
instal·lació lúdica i esportiva 
al municipi.
L’acte d’inauguració, impul-
sat per l’Ajuntament de Mas-
quefa i la comissió de joves 

UpParkour, anirà a càrrec 
de l’alcalde Xavier Boquete i 
tindrà lloc diumenge 3 de fe-
brer, a partir de les 11 h. La 
jornada inaugural és oberta a 
tots els veïns i els participants 
podran gaudir de propostes 
com un esmorzar popular, un 
taller gratuït de parkour o un 
free running. Durant el matí, 
a més, l’espai també estarà 
disponible per fer pràctica 
lliure i per preparar-se per a 
la competició grupal.
El consistori convida els ve-
ïns a gaudir de la jornada i 
d’aquest nou equipament en-
caminat a dotar el municipi 
de nous espais públics que 
diversifiquin l’oferta espor-
tiva i d’oci a Masquefa i do-
nin resposta a les necessitats 
i interessos del conjunt de la 
població.

El parkour park d’El 
Turó del Met s’inaugura 
aquest cap de setmana

MASQUEFA / LA VEU 

Els documents es poden 
consultar obertament 
a través del web www.

diba.cat/amd/ fruit d’una col-
laboració entre l’Ajuntament i 
la Diputació de Barcelona.
Des d’aquest mes de gener, 
totes aquelles persones que 
ho requereixin ja poden ac-
cedir a través d’Internet a les 
actes digitalitzades dels plens 
municipals de l’Ajuntament 
de Masquefa des de 1846 fins 
a 1968.
Aquesta documentació va ser 
digitalitzada l’any 2017 amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona i en el marc del 
programa de digitalització de 
les Actes del Ple Municipal 
organitzat per la Xarxa d’Ar-
xius Municipals; i ara, ja es 
troba plenament disponible 

per a que qualsevol veí les pu-
gui consultar virtualment des 
de casa a través del següent 
enllaç.

Descobreix el ventall de ser-
veis que ofereix l’Arxiu Mu-
nicipal
Mentrestant, el consistori 
convida els masquefins a vi-
sitar la pàgina web de l’Ar-
xiu Municipal de Masquefa; 
l’espai responsable de con-
servar, classificar, organitzar 
i difondre la documentació 
de l’Ajuntament i d’altres fons 
del municipi. En aquest sen-
tit, l’Arxiu vetlla per la pro-
tecció, recuperació i difusió 
del patrimoni local al temps 
que col·labora en una gestió 
administrativa transparent i 
eficaç i garanteix el dret d’ac-
cés a la informació de la ciu-
tadania.

Masquefa digitalitza les 
actes municipals des de 
1846 fins a 1968

MASQUEFA / LA VEU 

Del 17 de febrer al 24 
de novembre, la Sala 
Polivalent de La Fà-

brica Rogelio Rojo acollirà un 
total de vuit concerts a càrrec 
de diverses formacions i intèr-
prets del panorama musical 
català. 
La sisena edició del ‘Masquefa 
sona bé’, organitzat per la Re-
gidoria de Cultura, programa 
aquest 2019 fins a vuit con-
certs de diferents estils musi-
cals. La Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo acollirà 
de nou aquest projecte con-
solidat que ja és un referent 
cultural del municipi i de la 
comarca de l’Anoia.

Un cartell ampli, de qualitat i 
per a tots els gustos
El cicle, coordinat i produït 
per Jordi Tomàs, aixecarà el 
teló el 17 de febrer amb l’ac-
tuació de la Petita Companyia 
Lírica de Barcelona; i a partir 
d’aquí seguiran els concerts de 
Néos Ensemble, Montgrins, 

Havàname, Quintet Qua-
tre+1, The Swing Cats, Txell 
Sust & August Tharrats Trio, 
i Giorquestra & Marc Timón.
Amb aquest programa, el 
‘Masquefa sona bé’ presenta 
de nou un cartell que té la vo-
luntat de difondre i promoci-
onar la música entre els mas-
quefins.

L’Ajuntament consolida el 
premi de composició musi-

Talent i diversitat musical es donen la 
mà al ‘Masquefa sona bé’ 2019

cal
En el marc del ‘Masquefa sona 
bé’, la Regidoria de Cultura 
també convoca la tercera edi-
ció del Premi de composició 
de música per a cobla Mas-
quefa i Montgrins. Les obres 
es poden presentar fins al 22 
de febrer. El 7 d’abril s’anunci-
arà el veredicte del jurat i s’es-
trenaran les obres finalistes a 
càrrec de la Cobla-Orquestra 
Montgrins.
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Final de la Guerra Civil 
a Igualada, 1939

El passat 22 de gener va fer 80 anys de l’entrada dels “nacionals” a Igualada. 
Es posava així punt i final a una etapa de quatre anys de Guerra Civil a la 
ciutat. De seguida apareixerien els fidels al nou Règim, i una etapa de foscor 
i represàlies per als que es consideraven afectes a la caiguda República. A 

la foto de Procopi Llucià podem veure un grup d’igualadins que passeja la nova  
“rojigualda” a la plaça de l’Ajuntament, tot venint del carrer de l’Argent. Arxiu 
Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. AFMI 00588.  
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Segons l’informe presen-
tat als Serveis de Bibli-
oteques aquest any s’ha 

fet més préstecs a la Bibliote-
ca El Safareig de Capellades.
A la informació estadística 
que es presenta s’hi pot tro-
bar les dades diferenciades 
per materials. Els més pres-
tats són els llibres -11.377-, 
seguits pels enregistraments 
en vídeo -2777- i les publica-
cions periòdiques -1280-. En 
total, s’ha fet 16.010 préstecs, 
gairebé 800 més que l’any 
2017 quan se’n van deixar 
15.195.
En canvi el nombre de visites 
ha baixat respecte l’anterior 
informe ja que el 2018 hi ha-
gué 39.551 visites i el 2017, 
40.657. 

Com a curiositats aquest in-
forme estadístic també recull 
les activitats que s’hi ha fet: 28 
amb inscripció i 37 sense, que 
han portat una assistència de 
1.423 persones. Hi hagut 38 
visites escolars, amb un total 
de 932 alumnes.
Tal com destaca la directora 
de la Biblioteca El Safareig, 
Marta Camps, “aquestes da-
des reflecteixen com tenim 
uns usuaris molt actius que 
venen a la Biblioteca o bé 
per participar de les moltes 
activitats que hi fem, o bé a 
endur-se cap a casa llibres, 
revistes o pel·lícules”.
Altres serveis amb bons ni-
vells de participació són els 
relacionats amb Internet, tant 
utilitzant el wi-fi de la Bibli-
oteca com conectant-se als 
ordinadors propis del centre.

El 2018 van augmentar 
els préstecs de material a 
la Biblioteca El Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dijous 14 de 
febrer, l’equip del Sín-
dic serà a Capellades 

per atendre les persones i en-
titats que vulguin fer consul-
tes o exposar les seves queixes 
en relació amb la vulneració 
dels seus drets per part de les 
administracions públiques i 
de les empreses que presten 
serveis generals (aigua, llum, 
gas,...).
Aquesta presència del Síndic 

de Greuges de Catalunya a 
Capellades respon a l’objectiu 
d’apropar aquesta institució a 
les persones i s’emmarca amb 
les visites que amb regularitat 
el Síndic fa als municipis de 
Catalunya.
S’atendran les persones a El 
Safareig, carrer del Pilar, 2. 
Les persones que hi estiguin 
interessades, caldrà que con-
certin príviament l’entrevista 
trucant al telèfon 900 124 124 
o enviïn un correu electrònic 
a l’adreça sindic@sindic.cat

El proper 14 de febrer, el 
Síndic de Greuges serà a 
Capellades

CAPELLADES /  

Junts per Capellades ha 
presentat un conjunt d’al-
legacions per a millorar 

el projecte d’ampliació de la 
carretera C-15, dirigides al 
departament de Territori i 
Sostenibilitat i concretament 
al seu Conseller, Damià Cal-
vet i posa en coneixement de 
tothom.
“Al·legacions:
1. Del càlcul acústic en resul-
ta un soroll semblant al límit 
nocturn (55 DB). Per això, 
n’hem demanat una anàlisi 
acústica més acurada del pro-
jecte.
2. A l’impacte acústic s’hi ha 
de sumar l’impacte de l’actual 
C-15 i de la línia de tren dels 
FGC. Amb aquesta suma, es 
sobrepassen els límits acús-
tics tant nocturns com diürns.
3. Per els motius esmentats, 
hem demanat que es pren-
guin mesures sonoreductores 
(pantalles, tipologia d’asfalt, 
etc.) per a reduir els nivells de 
contaminació acústica.
4. Conscients que hi ha forces 
vilatans que van a la zona de 
Miramar per oci o esport i 

que, per tant han de travessar 
la C-15, hem demanat que es 
conecti la zona boscosa amb 
la resta del municipi a través 
d’un pas de vianants.
5.  Donat que que el traçat de 
la C-15 transcorre molt pro-
per al projecte de Vies Blaves 
(seguint el riu Anoia) de la 
Diputació de Barcelona, hem 
recomanat que s’intentin co-
ordinar ambdós projectes 
per a que no hi hagi inconve-
nients o afectacions.
6. I, finalment, hem demanat 
que s’estableixi una negoci-
ació entre l’Ajuntament i la 
Generalitat per a que es con-
sideri dedicar un 1% de la in-
versió a l’interès cultural, per 

Junts per Capellades presenta 
al·legacions per millorar el projecte 
d’ampliació de la C15

a la promoció del patrimoni 
arqueològic de la Cinglera del 
Capelló i a la producció artís-
tica al Museu Molí Paperer. 
També hem decidit que ens 
afegirem a les al·legacions 
que es puguin presentar des 
de l’Ajuntament de Capella-
des, sempre que vagin en la 
corcondança amb les nostres 
propostes.
Totes aquestes al·legacions 
han estat presentades amb la 
intenció de millorar el pro-
jecte d’ampliació de la C-15 
i que el nou traçat sigui el 
màxim de favorable pels in-
teressos de Capellades i dels 
capelladins.”

CAPELLADES / LA VEU 

A punt d’arribar als 1000 
socis i sòcies, i pensant 
en la festa de celebra-

ció, La Lliga de Capellades ens 
proposa per aquesta setmana 
les següents activitats: 
CINEMA – LADY BIRD
Divendres 1 de febrer a les 19h. 
Cal tenir present que es canvia 
de lloc ja que es projectarà al 
Saló Rosa. 
Christine, que es fa dir “Lady 
Bird”, és una adolescent de Sa-
cramento en el seu úñtim any 
d’institut. La jove, amb incli-
nacions artístiques i que somia 
en viure a la costa Est, tracta de 
trobar el seu propi camí i defi-
nir-se fora de l’ombra protecto-
ra de la seva mare. 

CONCERT VERMUT DE 
SANTA DOROTEA
Diumenge 3 de febrer a les 
13:00 h a la cafeteria 
Faggle Folk serà el grup mu-
sical que ens delectarà,  amb 
Santi Méndez, guitarra i Àngel 

Laguna, wisthles i altres pitos. 
Música tradicional irlandesa i 
catalana. 

SORTEIG TRIMESTRAL
Durant el concert, es farà el 
sorteig trimestral d’un premi 
sorpresa per als socis! El nú-
mero premiat serà publicat a 
la cartellera. Cal que els socis i 
sòcies mirin el carnet a veure si 
el número premiat coincideix 
amb el número de soci/a ja que 
no es comunica personalment. 

SOPEM LLIGATS AMB JO-
SEP M. ROMAGUERA
Sopar tertúlia el dijous 7 de fe-
brer a les 21h al Saló Rosa. 
Preu socis 15€. No socis 18€. 
Inscripcions i pagament a la 
cafeteria fins el 31 de gener. 
Coneixerem de la vora la vida 
i efemèrides d’aquest capella-
dí nascut a la nostra vila l’any 
1957, en una família treballa-
dora. Ha participat a entitats 
capelladines. Ordenar prevere 
el 1987 a Sant Andreu de la 
Barca, ha treballat també a Nou 

Barris, al Bon Pastor, a Llefià i, 
ara, a l’Hospitalet de Llobregat. 

ASSEMBLEA ANUAL OR-
DINÀRIA
Diumenge passat es va celebrar 
l’assemblea anual ordinària de 
socis i sòcies de La Lliga amb 
assistència de 61 persones. 
Durant un parell d’hores es van 
anar compartint els catorze 
punts de l’ordre del dia donant 
informació d’un any ple d’acti-
vitats i projectes.
En els propers dies els socis i 
sòcies rebran a casa un resum 
de l’acta de l’assemblea i els 
nous i flamants carnets de l’any 
2019 que per primera vegada 
disposaran de codi de barres 
per a obtenir els descomptes 
del Restaurant-Cafeteria La 
Lliga i les activitats de paga-
ment programades. 

OFICINA OBERTA
L’atenció als socis i públic en 
general és tots els dilluns de les 
16,30 a les 18,30 a secretaria de 
l’Entitat. 

Properes activitats a La Lliga
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Dimecres vinent, 6 de 
febrer, és Santa Do-
rotea, copatrona de 

Capellades.
Els actes de celebració co-
mencen aquest divendres 
amb una proposta teatral de 
primer nivell: “A mí no me 
escribió Tennessee Williams 
(porque no me conocía)”, di-
rigida per Marc Rosich i pro-
tagonitzada per Roberto G. 
Alonso.
Aquest espectacle es va es-
trenar a la Fira de Tàrrega de 
l’any 2016 amb una gran aco-
llida per part del públic. Va 
estar de gira per Catalunya i 
davant la bona resposta s’ha 
representat a l’espai La Seca- 
Espai Brossa.
El protagonista dóna 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.
A Capellades la representa-
ció serà aquest divendres a 
dos quarts de nou al Teatre 
La Lliga de Capellades, amb 
entrada gratuïta per a tots els 

públics.
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, 

Avui comença la Festa Major d’Hivern

Wisthles i altres pitos oferi-
ran la seva música tradicional 
irlandesa i catalana.   
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.

CAPELLADES / LA VEU 

Al llarg de 2018 s’ha fet 
un seguit d’actuacions 
destacades a l’escola 

Marquès de la Pobla de Cape-
llades, amb la voluntat de mi-
llorar el manteniment i seguir 
adaptant l’escola a la normativa 
vigent.
Un dels treballs que s’han re-
alitzat al pati de l’escola, és el 
canvi d’una part de les baranes 
que cobreixen les pistes, ade-
quant-les, així,  a la normativa 
vigent i millorant-ne la segu-
retat. També s’ha treballat en 
millorar el manteniment del 
sòcol de formigó de l’edifici de 
primària que estava molt dete-
riorat.
A dins, la intervenció més des-
tacada s’ha fet a l’edifici d’in-
fantil, que s’ha pintat tot de 
nou i s’ha sanejat. Tanmateix, 
s’ha arreglat la condensació de 
les vidrieres i la teulada, per on 
entrava aigua.
Finalment s’ha engrandit la 

porta d’accés al pati del darre-
ra del tot, on hi ha l’hort i on 
es recullen els nens i nenes de 
primer i segon.
Totes aquestes intervencions i 
d’altres de més petites, com les 
filtracions del parterre d’entra-
da pel carrer del Carme, la re-
paració de la càmera frigorífica 
o l’habitual manteniment de 
les instal·lacions, formen part 
d’un seguit d’actuacions inclo-
ses al Pla de Manteniment que 
la Diputació de Barcelona va 
realitzar el curs passat.
Tal com destaca la regidora 
d’Educació, Susana Moreno,  
“a l’escola vàrem fer un Pla 
de Manteniment per detec-
tar quines actuacions calia fer, 
amb més urgència  i planifi-
car-ho tot. Des de l’inici, hem 
apostat per millorar el mante-
niment de l’equipament i hem 
intentat posar fil a l’agulla a 
parts de l’edifici que necessi-
taven amb urgència actuar-hi, 
com la cuina. Cal, però, seguir 
treballant-hi.”

Actuacions a l’escola 
Marquès de la Pobla

CAPELLADES / LA VEU 

A la cruïlla de la Ronda del 
Capelló amb el carrer Divi-
na Pastora hi ha l’estació de 
bombament 3. Aquest equi-
pament té un sobreeixidor 
que porta les aigües pluvials 
cap al riu. 
Una de les característiques 
més destacades d’aquest col-
lector que dirigeix les aigües 
cap a la conca és que compor-
ta un desnivell de 20 metres 

d’alçada. Actualment en un 
dels trams del seu recorregut 
s’ha trencat i això ha portat 
una situació d’abocament in-
controlat quan sobreix.
L’Ajuntament de Capellades 
ha demanat a la Diputació de 
Barcelona que es realitzi un 
estudi de reparació i millo-
ra de la solució constructiva 
existent, que eviti la imatge 
dels abocaments al mig de la 
Cinglera, un espai emblemà-
tic de la vila que ha de ser un 
pol de promoció turística.

S’ha demanat la reparació 
del sobreeixidor de la 
Ronda del Capelló amb 
Divina Pastora

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de gener 
4 persones han co-
mençat a treballar a 

l’Ajuntament de Capellades en 
el marc de la subvenció d’en-
guany del Programa Treball 
i Formació impulsat pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
i contractats des del Consell 
Comarcal de l’Anoia. Aquest 
projecte, atorgat al Consell Co-
marcal de l’Anoia, compta amb 
el suport directe de l’Ajunta-
ment de Capellades. Aquestes 
persones realitzaran tasques 
en matèria de Manteniment, 
Millora i Condicionament de 
Parcs, Jardins i Espais Verds.
Hi ha dues dones, contractades 
dins la línia d’actuació DONA, 
que tindran un contracte de 12 
mesos i 2 homes, que depenen 
de la línia PANP - persones en 
situació d’atur no perceptores 
de prestació i/o subsidi per de-
socupació-  i que treballaran 
mig any.
L’Ajuntament de Capellades 

des de fa anys col·labora amb 
les diferents propostes que 
permeten oferir possibilitat 
d’ocupació  a les persones.
Aquest dilluns se’ls ha fet la 
recepció a la nau de la Briga-
da d’Obres on començaran 
a treballar. L’Alcalde, Aleix 
Auber, i el  regidor d’Acció 
Social, Salvador Vives, han 
coincidit a valorar com “des 
del consistori ens hem acollit 
al Fons de Garantia Juvenil i 

Un nou Pla d’Ocupació permet 
contractar 4 persones a Capellades

a les diferents propostes que 
regularment impulsa el SOC. 
Considerem molt important 
aprofitar aquestes oportuni-
tats que permeten generar 
ocupació, en col·lectius que 
sovint tenen dificultats per 
accedir al món laboral: aturats 
de llarga durada, dones, joves. 
El nostre objectiu és també re-
forçar amb aquest recurs l’àrea 
de neteja i jardins per millorar 
l’entorn urbà”.
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PIERA / LA VEU 

El dijous dia 24 es va ini-
ciar el projecte “Llegim 
els objectes” al Centre 

de dia Mar i Cel de Piera, im-
pulsat per la Biblioteca de Pi-
era.  
El projecte, que es durà a ter-
me un dijous al mes, des del 
gener fins al juny, i de l’octu-
bre al desembre, consisteix en 
una visita mensual amb una 
durada d’uns 45 minuts.  En 
aquestes sessions s’apropen a 
les persones usuàries uns ob-

jectes que fan de mitjà per al 
record i que vehiculen la ter-
túlia sobre la seva experiència 
vital. L’objectiu d’aquesta inici-
ativa és atreure l’atenció a les 
lectures, de manera que cada 
sessió es finalitza compartint 
la lectura d’un fragment d’una 
novel·la que parla de l’objecte 
o l’ofici sobre el que s’ha trac-
tat.
Aquesta primera sessió va ser 
conduïda per la Noemí Bor-
ràs, que va explicar a través de 
diferents objectes la història 
i evolució de l’ofici de barber. 

La Biblioteca de Piera posa en marxa 
el projecte ‘Llegim els objectes’

Els usuaris van valorar molt 
l’activitat.
Per altra banda, el passat dia 21 
de gener el centre de dia Mar 
i Cel de Piera va celebrar el 
Dia Internacional de les Abra-
çades. La commemoració té 
com a objectiu sensibilitzar a 
la societat sobre la importàn-
cia de mostrar i rebre afecte 
dels que ens envolten. Usuaris 
i treballadors van gaudir molt 
mentre assajaven, mentre ho 
practicaven i després veient el 
video resultant que inclou la 
cançó Abrazame. 

PIERA / LA VEU 

El CAP de Piera acollirà, 
a partir de dilluns, 28 
de gener, i fins a l’11 de 

febrer, l’exposició interactiva 
de la Diputació de Barcelo-
na “Menja bé, tu hi guanyes”. 
Aquesta mostra va adreçada a 
nens i nenes de 8 a 12 anys, 
amb l’objectiu de donar-los 
una sèrie de consells sobre 
com seguir una alimentació 
saludable. Podeu veure’n un 
vídeo en aquest enllaç.

L’exposició consta de dife-
rents plafons amb què es 
recrea l’ambient domèstic 
mitjançant espais que estan 
vinculats a l’alimentació i el 
lleure, i que faciliten un tre-
ball interactiu als visitants. 
Es complementa amb la uti-
lització de jocs multimèdia 
i un audiovisual protagonit-
zat per infants, de la mateixa 
edat que els destinataris de 
l’exposició, que expliquen els 
principis d’una alimentació 
saludable.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Els infants de les escoles 
de la Torre de Clara-
munt aquest any han 

participat en el calendari mu-
nicipal il·lustrant amb els seus 
treballs els diferents mesos de 
l’any. 
Com cada any, l’Ajuntament 
de la Torre de Claramunt, amb 
la col·laboració de diversos 
comerços i entitats del muni-
cipi, ha editat un calendari en 
forma de llibre, en el que cada 
pàgina conté els dies del mes i 
una imatge. Així, aquest any les 
il·lustracions que acompanyen 
cada un dels 12 mesos de l’any 
s’han triat entre les que han 
treballat els alumnes de primà-
ria de l’escola La Torre i l’escola 
Torrescasana de Vilanova d’Es-
poia. 
A través d’aquesta col·laboració 
l’Ajuntament vol fer partícips i 
que es sentin protagonistes els 
alumnes de les escoles del mu-
nicipi en projectes del consis-

tori, alhora que, la realització 
d’aquesta activitat artística és, 
sens dubte, un motiu mes de 
motivació per tots els alumnes. 
La feina dels seleccionats serà 
ben visible al municipi, ja que 
el calendari es distribueix a 
totes les llars del municipi. A 
més, els guanyadors del con-
curs d’il·lustració van rebre de 
la mà del regidor d’ensenya-
ment, Manel Puig, una targeta 
regal que podran bescanviar 
per material escolar. 

Els infants de Piera 
aprendran a “Menjar bé” 
a través d’una exposició

Alumnes de les escoles de la 
Torre de Claramunt il·lustren 
el calendari del municipi

Jose Antonio Madrid García, nou 
Jutge de Pau a La Torre de Claramunt 

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El passat dijous 24 de 
gener,  Jose Antonio 
Madrid García va ser 

nomenat nou de Jutge de Pau 
en substitució a Pasqual Do-
mingo Rubió. Madrid que fins 
era el jutge substitut es posa 
al capdavant després d’haver 
estat elegit en seu ple.  Per la 
seva banda, i també en el ple 
de la corporació es va apro-
var, Josep Mª De Febrer i de 
los Ríos, com a jutge de pau 
substitut.
L’alcalde va voler agrair la fei-
na del fins ara jutge de pau 
Pasqual Domingo qui ha estat 
al capdavant del jutjat durant 
24 anys, treballant per tal de 
promoure la cohesió i el bon 
veïnatge a La Torre de Clara-
munt.
Què és el jutjat de pau?
Hi ha jutjat de pau a tots els 
municipis on no hi ha jutjat 
de primera instància i ins-
trucció. Els jutjats de pau són 

òrgans unipersonals amb ju-
risdicció al terme municipal. 
A Catalunya hi ha actualment 
898 jutjats de pau.
Al capdavant del jutjat de pau 
hi ha el jutge de pau, que és 
elegit per l’ajuntament del 
municipi i nomenat pel Tri-
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya per un període 4 
anys. Per ser jutge de pau no-
més cal ser major d’edat, tenir 
la nacionalitat espanyola i no 
estar immers en cap causa 
d’incapacitat, ni d’incompa-
tibilitat per a l’exercici de les 
funcions jurisdiccionals (s’ex-
ceptuen les relatives a l’exerci-
ci d’activitats professionals o 
mercantils).
Per ser jutge de pau no fa fal-
ta ser llicenciat en dret. Tenen 
competència en l’àmbit civil, 
dels assumptes de quantia in-

ferior als 90€, excepte els su-
pòsits inclosos a l’article 250.1 
de la Llei d’enjudiciament 
civil que, per raó de la matè-
ria, corresponen als jutjats de 
primera instància i instrucció. 
Aquest article fa referència a 
les demandes que es derivin 
dels contractes d’arrendament 
de finques rústiques o urba-
nes.
En l’àmbit penal, les compe-
tències, un cop es transfor-
men els judicis de faltes en 
delictes lleus a partir de l’1 de 
juliol de 2015, de conformi-
tat amb la Llei 1/2015, de 30 
de març, de reforma del Codi 
Penal, se centren, com en la 
jurisdicció civil, a la pràctica 
de l’auxili jurisdiccional mit-
jançant la gestió dels exhorts, 
manaments que reben d’al-
tres òrgans judicials. Per llei 
també tenen atribuïdes com-
petències en matèria de re-
gistre civil com a delegats de 
l’Encarregat del cap del partit 
judicial.

Josep M. De Febrer i 
de los Ríos serà el jutge 

substitut 
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CALAF / LA VEU 

Un any més, el dia 5 de 
febrer, Calaf celebra-
rà la diada de la seva 

patrona, Santa Calamanda. 
Els actes es realitzaran des del 
dissabte 2 al 9 de febrer en di-
ferents espais de Calaf com el 
Casino, el Casal o la parròquia 
de Sant Jaume.  La majoria són 
gratuïts però alguns d’ells són 
amb entrada i aquesta es pot 
adquirir de forma anticipada. 
D’altra banda, finalment el 
concert d’Adrià Puntí previst 
pel divendres 1 febrer ha cai-
gut de la programació de San-
ta Calamanda.

Programació detallada 
Dissabte 2 de febrer
- Mort a les cunetes (teatre)  de 
l’actor igualadí Joan Valentí 
a les 18 h  al Casal de Calaf. 
Entrada gratuïta (aforament 
limitat) 
- Cor Geriona (concert)  a les 
20.30 h al Casino de Calaf . 
Entrada 5€ (compra anticipa-
da a taquilla una hora abans 
de l’espectacle) 

Diumenge 3 de febrer

- Màrcel Làzara i Júlia Arrey 
(concert) a les 12h al Casi-
no de Calaf. Entrada gratuïta 
(aforament limitat) 
- Bona gent (teatre) amb Quim 
Masferrer  a les 18h a la sala 
Folch i Torres del Casal de 
Calaf . Entrada anticipada 15€ 
(enllaç a la compra) 
- Alma Duet (ball) a les 19.00h 
al Casino. Entrada 8€ i 6€ (so-
cis)

Dilluns 4 de febrer 
- PEREsonal (espectacle mà-

Calaf celebrarà aquest cap de setmana la Festa Major 
d’Hivern de Santa Calamanda

gia) amb Pere Rafart il·lusi-
onista a les 18h al Casal de 
Calaf. Entrada gratuïta (afora-
ment limitat) 
- Quartet Altimira (concert) a 

les 20.30h al Casino de Calaf. 
Entrada gratuïta (aforament 
limitat) 

Dimarts 5 de febrer

- Missa solemne i ballada de 
la Metredansa a les 11.30h a 
la Parròquia de Sant Jaume. 
Entrada gratuïta (aforament 
limitat) 
- Sardanes enllaunades a les 
12h al Casino de Calaf. Entra-
da gratuïta (aforament limitat) 
- Febrer 2019, 80è Aniversari 
de l’exili republicà de 1939. Un 
èxode sense precedents (confe-
rència) a càrrec d’Antoni Dal-
mau a les 16.30h a la sala d’ex-
posicions del Casal de Calaf. 
Entrada gratuïta (aforament 
limitat) 
- El secret de la Lloll de Lloll 
Bertran  a les 18h, a la sala 
gran del Casal. Entrada antici-
pada 12€ (enllaç a la compra)
- Banda Sonora (concert i 
ball) a les 18.30h  al Casino. 
Entrada 8€ i 6€ (socis) 

Divendres 8 de febrer
- III Nit de l’Esport i la Cultu-
ra a les 20h al Casal de Calaf. 
Entrada gratuïta (aforament 
limitat) 

Dissabte 9 de febrer 
- Aquí no paga ni Déu (espec-
tacle) a les 18h al Casino de 
Calaf. Entrada 10€ i 8€ (socis) 

CALAF / LA VEU 

El passat diumenge dia 
27, va tenir lloc la pri-
mera de les dotze ca-

minades organitzades per la 
Mancomunitat de l’Alta Se-
garra amb la col.laboració de 
l’Ajuntament de Calaf i la Di-
putació de Barcelona.
El desplaçament es va fer 
en autobús fins a Tavèrno-
les (Osona) per iniciar-hi un 

recorregut de 10 km en què 
es va visitar: la balma de la 
Baronessa, l’Ermita de Sant 
Feliuet, el Bosc Màgic de Sa-
vassona, el mirador de Tavèr-
noles i l’Església romànica de 
Sant Esteve.
La quarantena llarga de par-
ticipants, van gaudir d’un 
itinerari farcit de sorpreses 
en què no hi podia faltar una 
balma ja que aquests espais 
seran un denominador comú 

Èxit de la primera caminada a balmes 
catalanes 

de les dotze caminades que es 
faran al llarg de l’any.
La propera caminada està 
prevista pel 24 de febrer i es 
visitarà Sant Quirze Safaja. 
Les inscripcions es poden re-
alitzar l’Oficina de Turisme 
de Calaf, de dijous a dissabte 
de 9 a 14 hores, i tindran un 
límit de 50 places. El camina-
dor haurà de pagar 10€ que 
inclourà el transport i l’asse-
gurança. 

ARGENÇOLA / LA VEU 

El president de la Di-
putació de Barcelona, 
Marc Castells, va man-

tenir ahir dilluns una reunió 
de treball amb Toni Lloret, 
alcalde d’Argençola, i Gumer-
sind Parcerisas, tinent d’alcal-
de d’Argençola.
En la reunió es va aprofundir 
en les necessitats del projecte 
de la Casa del Tió d’Argenço-

la, una iniciativa nascuda en 
el municipi i orientada a crear 
iniciatives per a la promoció 
econòmica local i també el su-
port al coneixement i divulga-
ció de la tradició del Tió.
En la visita, Castells es va 
comprometre a què la Diputa-
ció atorgarà un ajuteconòmic 
que permetrà acabar les instal-
lacions i desenvolupar les ac-
tivitats de la Casa del Tió amb 
garanties.

La Diputació es compromet a 
ajudar a Argençola per acabar 
la Casa del Tió
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ALTA ANOIA / LA VEU 

El proper mes de juliol se 
celebrarà la quarta edi-
ció dels Festivals Alta 

Segarra, una proposta itine-
rant, cultural i gastronòmi-
ca que es consolida arribant 
a la quarta edició. Mishima 
serà un dels grups que sens 
dubte protagonitzarà aquesta 
nova cita musical estiuenca. 
El grup serà el cap de cartell 
d’una edició de la qual ja s’ha 
confirmat la participació del 
cantautor Guillem Roma, que 
actuarà acompanyat del can-
tautor italià afincat a Barce-
lona Alessio Arena, i la nova 
proposta d’Anna Roig amb 
Àlex Cassanyes Big Band Pro-
ject.
Durant el primer cap de set-
mana, el públic podrà gaudir 
d’un grup referent. El quintet 
barceloní, Mishima, actuarà 
als Festivals Alta Segarra per 
presentar el seu darrer disc 
Ara i res. Enregistrat tres anys 
després del seu reconegut 
L’ànsia que cura, el vuitè disc 
de la banda reforça la seva ca-
racterística doble aposta per 
la contundència en el so i una 
cura especial en les lletres. Un 
treball a través del qual David 
Carabén, Marc Lloret, Dani 
Vega, Xavi Caparrós i Alfons 
Serra abracen una maduresa 
indefugible.
Durant el segon cap de set-

mana del certamen, concreta-
ment el divendres 19 de juliol, 
la cantant i compositora Anna 
Roig tornarà als escenaris per 
presentar el seu nou especta-
cle que neix de la unió entre 
les cançons franceses que més 
li agraden i les exquisides i 
curoses composicions d’Àlex 
Cassanyes. En aquest nou es-
pectacle, La tendresse, la in-
tèrpret penedesenca estarà 
acompanyada de la formació 
de Cassanyes, una big band 
formada per catorze músics, 
per fer reviure les cançons de 
Jacques Brel, Claude Nouga-
ro, Serge Gainsbourg, Barba-
ra i altres autors que, al des-
cobrir-les i enamorar-se’n, 
l’Anna Roig havia anat guar-
dant en un calaix esperant el 
moment ideal per cantar-les.
Guillem Roma es converti-

rà en el penúltim artista a 
pujar a l’escenari de la quar-
ta edició dels Festivals. Serà 
el divendres 26 de juliol i 
ho farà acompanyat del seu 
amic i músic Alessio Arena, 
qui també ha participat en 
el seu disc Connexions. Des 
de la seva publicació, l’artista 
osonenc no ha parat d’escam-
par el bon rotllo i la frescor 
que desprèn la seva música. 
Aquest juliol tindrà l’ocasió 
de captivar el públic de l’Alta 
Segarra amb el seu caracterís-
tic so ple d’influències d’estils 
molt diversos que van des de 
la música llatinoamericana 
fins als sons mediterranis. 
Serà en un concert durant el 
que presentarà el seu nou tre-
ball discogràfic, L’altra vida 
de les cançons, que és a punt 
de publicar, una proposta que 

Mishima, Anna Roig i Guillem Roma, primers artistes 
confirmats de la quarta edició dels Festivals Alta Segarra

neix a partir d’un procés cre-
atiu en el qual el músic Gui-
llem Roma transforma el seu 
propi repertori.

La fórmula màgica
La quarta edició dels Festivals 
Alta Segarra mantindrà la 
fórmula d’èxit que està contri-
buint al seu creixement i con-
solidació com a cita estiuenca 
de referència a la Catalunya 
Central. Un certamen itine-
rant que busca posar en valor 

els pobles de l’Alta Segarra i 
els seus indrets més emble-
màtics, oferir una proposta 
cultural de qualitat als veïns i 
als turistes que visiten aquest 
territori i ser un referent gas-
tronòmic apostant per tastos 
amb productes quilòmetre 
zero de gran qualitat.
El certamen se celebrarà du-
rant tres caps de setmana de 
juliol, del 12 al 27, en tres 
poblacions diferents de l’Alta 
Segarra.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L’alcaldessa de Sant 
Martí Sesgueioles, Rosa 
Narbona, tornarà a 

presentar-se com a candidata 
per Sant Martí Avança-AM, 
grup municipal afí a Esquer-
ra Republicana de Catalunya, 
a les eleccions del pròxim 26 
de maig de 2019.
Així ho ha decidit el comitè 
executiu local per unanimi-
tat, després d’una legislatura 
marcada per iniciatives de 
participació, responsabilitat 
social i mediambiental, nous 
projectes i transparència.
Narbona s’ha guanyat la con-
fiança dels habitants de Sant 
Martí Sesgueioles amb tres 
anys de política de proxi-
mitat, amb noves iniciatives 

com processos participatius, 
un canal WhatsApp com a 
via de comunicació directa 

amb l’alcaldessa, actuacions 
de rehabilitació i millora pú-
blica del municipi, iniciatives 

de responsabilitat mediambi-
ental, l’agermanament amb el 
municipi italià Patrica, entre 
d’altres.

Una legislatura intensa i op-
timista
A nivell polític, ha estat una 
legislatura marcada per fets 
històrics transcendentals que 
han unit com mai el munici-
pi. Sant Martí Sesgueioles va 
ser un dels municipis dura-
ment castigats per la repres-
sió policial de l’1 d’octubre de 
2017, i el poble va demostrar 
com mai la seva unió i força 
de determinació.
Rosa Narbona, de la mateixa 
manera que altres alcaldes 
catalans, ha viscut la pressió 
judicial en motiu del referèn-
dum, per no haver impedit la 

Rosa Narbona repetirà com a alcaldable a Sant Martí Sesgueioles

celebració de l’1-O; les causes 
penals de la querella posada 
per la fiscalia espanyola s’es-
peren a les vigílies de les elec-
cions municipals.
A nivell econòmic, durant els 
tres anys de mandat, l’Ajun-
tament ha presentat resultats 
excel·lents en la diagnosi eco-
nòmica i financera que any 
rere any presenta l’Àrea de 
Presidència de Diputació de 
Barcelona. S’ha dut a terme 
una política econòmica mu-
nicipal responsable i trans-
parent, amb ratis d’eficiència 
positius.
L’actual consistori de l’Ajunta-
ment està al servei de la po-
blació i per a qualsevol dubte, 
consulta, idea o queixa ofe-
reixen tots els seus canals per 
a resoldre-la.
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BÀSQUET / LA VEU 

El desplaçament a les Illes 
no era un desplaçament 
fàcil pels Monbus Igua-

lada. Tot i que els de l’Anoia es 
troben a la part alta de la clas-
sificació i el Flanigan Calvià és 
el cuer del grup, els balears son 
un dels equips que s’està fent 
fort a casa i així ho va demos-
trar en l’últim partit com a lo-
cals en derrotar el Boet Mataró.
A l’inici de partit ja es veia com 

el Calvià ha fet un pas enda-
vant a Pavelló Galatzó. I s’en-
duien el primer quart 23-13. El 
ritme i la intensitat van canviar 
al segon quart i els igualadins 
van imposar el seu joc per im-
posar-se 15-26 abans del des-
cans. El marcador a l’equador 
del partit era de 38-39 pels vi-
sitants.
La represa del joc ple de dub-
tes i falta d’efectivitat dels dos 
equips va fer que el marcador
fos pobre en aquest tercer quart 

que acabava amb 14-5.
L’últim quart, que començava 
52-44, va ser d’estira i arronsa 
en el marcador, on els iguala-
dins van haver de remar però 
en cap moment el Calvià va 
donar opcions. El partit finalit-
zava 71-61.
Es preveia un partit de molta 
dificultat davant un molt bon 
rival i la victòria a terres ba-
lears no va poder ser. Però la 
temporada és molt llarga i al 
Monbus C.B. Igualada ara li 

El Monbus Igualada perd a la pista del cuer abans de la Final a 4 
de la Lliga Catalana EBA

BÀSQUET / OTGER GABARRÓ 

Parlem amb Jordi Martí, 
entrenador del Monbus 
C.B. Igualada, a pocs 

dies que Igualada aculli la Fi-
nal Four de la 37a Lliga Nacio-
nal Catalana EBA, competició 
en què els igualadins arriben 
després de superar amb sol-
vència la fase prèvia i de rea-
litzar una excel·lent ronda als 
quarts de final. Els rivals dels 
jugadors de Jordi Martí seran 
el BBA Castelldefels, l’OIC 
Penta U.B. Sant Adrià A i el vi-
gent campió de la competició, 
el C.B. Quart- Germans Cruz.

Com valores que el club or-
ganitzi aquesta Final Four? 
Creus que serà determinant 
jugar a Les Comes?
Si és determinant ho sabrem 
al final, però a priori és un fac-
tor molt positiu jugar davant 
la nostra afició i ho valoro 
molt positivament. La junta 
directiva ha fet tots els esfor-
ços necessaris per aconseguir 
organitzar-ho i en general es-
tan fent molt bona feina i el 

que és més important, sense 
fer soroll.

Com arriba l’Igualada a 
aquesta cita tan important?
L’equip està jugant en una lli-
ga molt competitiva on tots 
els equips evolucionen dia a 
dia. Ara mateix duem dues 
victòries consecutives, però 
també hem perdut alguns 
partits. A part, tothom té un 
afegit extra de motivació en 
una Final Four. Per tant, ju-
garem amb molta il·lusió. De 
la mateixa manera els altres 
equips també tindran aquest 
motivació i, en qualsevol 
cas, tots tres rivals són grans 
equips molt ben dirigits.

Pel que fa al CBI, com valo-
res el projecte esportiu dels 
equips masculins del club, 
del que n’ets un dels coordi-
nadors?
El projecte esportiu del club 
és seriós. Sempre es pot mi-
llorar, però es treballa amb 
rigor i seguim una línia con-
junta de joc, especialment 
els sènior A i B i el júnior A. 

També hi ha molta comu-
nicació entre coordinadors 
i amb la resta d’equips de la 
cantera.

Hi ha jugadors amb projec-
ció, a la cantera del club?
Es fa un seguiment de tots els 
jugadors, especialment dels 
que presenten unes millors 
condicions a mig-llarg termi-
ni. Vull remarcar que l’equip 
sènior B està compost en un 
alt percentatge per jugadors 
de 18-19 anys. Estan patint 
per competir però el seu crei-
xement és molt positiu. És 

una aposta de futur. L’equip 
júnior l’estem barrejant amb 
jugadors cadets i a l’hora de 
competir està funcionant. No 
volem resultats a curt termi-
ni, sinó que volem jugadors 
de futur pel club.

Ets una persona molt vincu-
lada a la Federació Catalana 
de Bàsquet i que ha entrenat 
a diferents clubs d’arreu de 
Catalunya. Quina és la visió 
que es té del CBI?
Hi ha la certesa que el CBI 
és un club amb molta tra-
dició de bàsquet i sobretot 

amb molta cantera tant en la 
vessant masculina com feme-
nina. Penso que donem imat-
ge de club seriós i rigorós on 
sempre hi ha gent que vol su-
mar per millorar. Enguany, al 
marge del primer equip mas-
culí, el club és notícia per la 
capitalitat del bàsquet femení 
i també la ciutat, com a Ciutat 
Europea de l’Esport 2019. Per-
sonalment penso que ens ho 
hem de creure que com a ciu-
tat i que com a club podem fer 
grans coses. Igualada pot ser 
un referent esportiu molt po-
tent de la Catalunya Central.

toca pensar en la Final A4 de la 
Lliga Catalana EBA que dispu-
tarà la propera setmana
al Pavelló de Les Comes davant 
de la seva afició.

Fitxa tècnica
Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (6), Sergi Carrión (7), 
Miquel Benito, Edu Burgès (8), 
Jordi Torres, Carles Fons (5), 
Jaume Torres (10), Pau Camí 
(8), Edu Tejero (4), Roger 
Pérez (13).

Aquest cap de setmana, 
Final a 4 de la Lliga Catalana 

EBA a Les Comes

Dissabte 2, semifinals
17:00: BBA Castelldefels – 
C.B. Quart-Germans Cruz
19:00 OIC Penta-U.B.Sant 
Adrià A – Monbus-C.B. 
Igualada

Diumenge 3, final:
17:30: Guanyadors 
seminfials

Jordi Martí : “Encarem la Final Four amb molta il·lusió, jugar a 
Les Comes és un factor molt positiu”

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

Semifinals dissabte, 2 de febrer 
 17h BBA Castelldefels vs CB Quart-Germans Cruz

 19h OIC Penta UB Sant Adrià A vs Monbus CB Igualada
Final diumenge, 3 de febrer  17.30h

Vine a animar 
el Monbus CB Igualada!
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FUTBOL / LA VEU 

El CF Igualada rebia un 
equip de la zona mitja 
de la classificació, que 

comptava tots els seus partits 
del 2019 per victòries, el CE 
Júpiter.
La primera part va ser molt 
igualada i travada, en què cap 
dels dos equips va saber im-
posar el seu joc. Tot i així, es 
va notar fragilitat en ambdues 
defenses, ja que en qualsevol 
jugada aïllada, podia marcar 
qualsevol equip. No obstant, 
la falta de punteria va fer que 

cap dels dos porters inter-
vinguessin en el joc. I amb 
aquesta tònica, es va arribar 
al descans amb empat a zero.
La segona meitat s’iniciava 
de la millor manera possible. 
Gol de Martí al rematar un 
córner al minut 49. Els mi-
nuts posteriors al gol van ser 
molt semblants a la prime-
ra part, però amb un Júpiter 
pressionant molt a dalt. Però 
els anoiencs no van arriscar 
en zones perilloses i van con-
trolar els atacs visitants. Així 
va ser com, al minut 66, des-
prés d’una increïble cursa de 

Martí, el mateix davanter de-
finia a la perfecció. Es posava 
molt de cara el matx pels lo-
cals. Als últims minuts, amb 
la defensa dels barcelonins 
avançada, els jugadors de 
Moha van tenir ocasions per 
ampliar el resultat final.
Amb aquest marcador, l’Igua-
lada suma 29 punts que li 
serveixen per col·locar-se en 
sisena posició, a més d’acon-
seguir la primera victòria de 
l’any. Aquest proper cap de 
setmana, els blaus juguen al 
camp de l’Almacelles, diu-
menge a les 5 de la tarda.

Primera victòria de l’any per al 
CF Igualada

FUTBOL / LA VEU 

Després d’encadenar 
tres derrotes con-
secutives, les blaves 

van completar noranta mi-
nuts complets, per impo-
sar-se (2-0) a un dels equips 
capdavanters de la lliga, la 
UD Collerense.
Durant els primers minuts de 
partit, les igualadines van fer 
una pressió alta a les mallor-
quines, que va dificultar molt 
el joc de les visitants. Això va 
fer que les anoienques tin-
guessin diferents opcions per 
avançar-se en el marcador. 
I en aquesta ocasió, no les 
van desaprofitar. En primera 
instància, Bernadí obria el 

marcador, i pocs minuts més 
tard, Pauli obria distàncies, 
just abans del descans.
A la represa, les jugadores de 
Jordi Torres no es van com-
plicar, sense jugar-se pilo-
tes en zona d’iniciació, tro-
bant-se molt còmodes. En 
aquesta situació, les locals 
van aprofitar la precipitació 
del Collerense, per generar 
més arribades, que haguessin 
pogut ampliar la diferència.
No va ser així, i el matx va 
acabar amb el 2 a 0. Victò-
ria que dona molta moral a 
l’equip de cara a la següent 
jornada, on s’enfrontaran al 
CF Sant Pere Pescador, equip 
que està just per sota de les 
igualadines en la classificació.

Victòria sòlida del CF 
Igualada femení contra 
la UD Collerense

Foto: Xavi Garcia

HANDBOL / LA VEU 

Segon partit de l’any que 
enfrontava al Finques 
Argent Handbol Iguala-

da amb el BM La Roca, de La 
Roca de Vallés, equip veterà en 
la categoria i que es preveia que 
seria molt complicat. Al comença-
ment del matx el BM la Roca ja va 
anar imposant la seva autoritat, 
posant-se pel davant en el mar-
cador i al cap de 5 minuts el re-
sultat era d’un 2 a 5. Tot i això, 
l’Igualada va lluitar molt i no va 
deixar marxar mai en el 
marcador al rival, però li 
era molt difícil aturar els 
tirs a porta de l’extrem 
i els tirs des de el 9 me-

tres que eren impossibles 
d’evitar per la defensa iguala-
dina. Al final dels primers 30 
minuts, el resultat era 11-14. 
A la represa el BM La Roca 
va sortir molt fort i va anar 
ampliant diferències en 
el marcador fins que al mi-
nut 15, que l’avantatge del 
BM La Roca ja era de 6 gols. 
L’Igualada va reaccionar i 
va ser a partir d’aquest mo-
ment que van començar 
a reduir la diferència a poc a 
poc, però els van faltat minuts. 
Tot i l’esforç defensiu i d’atac, 
van arribar al minut 30 amb 
el 26 a 28 definitiu, després 
que en 15 minuts, l’Igualada 

va recuperar 4 gols en el mar-
cador però no va ser suficient. 
Aquest cap de setmana, l’Igua-
lada es desplaça a Molins de 
Rei per jugar contra el líder 
actual de la categoria. 
 
Fitxa tècnica
Entrenador: Pol Cantero 
Ajudant : Hilari Canales 
Porteria: Carles Serra (5 atu-
rades), Eric Plaza (5 aturades) 
Pista: Oscar Visa (6), Jordi Vi-
larrubias (1), Max Segura, Es-
teban Lezama, David Cubí(1) 
Arnau Capitán, Josep Lluis 
Álvarez (4), Alex Maruri, 
Adrià Suero (8), David Diaz, 
Jordi Grado (3), Marc Vilches 

A Handbol Igualada li falten minuts per completar la remuntada

(1), Pere Sendra (2)
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L’Igualada Rigat remunta el gol inicial del CE Noia i 
s’acaba imposant per 2-1
HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Rigat va su-
mar els tres punts al 
derbi intercomarcal 

contra el CE Noia, en la jor-
nada intersetmanal d’ahir 
dimarts. El partit va acabar 
amb un 2 a 1 favorable als lo-
cals, amb gols de César Vives 
i de Sergi Pla, aquest últim de 
falta directa. El partit va estar 
dominat per les defenses, tot 
i que un Igualada molt com-
petitiu va saber aixecar-se 
del gol inicial d’Aleix Esteller 
perquè els tres punts es que-
dessin a casa.
El partit va començar de ma-

nera equilibrada, amb els dos 
equips molt igualats. Locals 
i visitants van apostar per 
un joc directe i físic i de fet, 
la primera meitat va acabar 
amb 9 faltes pel CE Noia i 7 
per l’Igualada Rigat. L’aspecte 
defensiu també va manar du-
rant els primers 25 minuts i es 
va veure un conjunt arlequi-
nat en un dels millors partits 
de la temporada en defensa, 
obligant als de Sant Sadurní a 
cometre un nombre elevat de 
passius.
Al minut 13 de la primera 
part va arribar el primer gol 
del partit, obra d’Aleix Este-
ller, que va caçar una pilota 

dins de l’àrea per anotar. Els 
arlequinats no van perdre la 
bona imatge que havien ofert 
fins al moment i es van re-
cuperar aviat, amb un gol de 
César Vives al minut 19, que 
també va enganxar una pilota 
dins l’àrea per veure porteria.
A la segona meitat, va destacar 
especialment el paper d’Elagi 
Deitg, que va salvar les ocasi-
ons de gol dels de Sant Sadur-
ní. El porter arlequinat va es-
tar molt encertat, en sintonia 
amb la seva defensa, una gran 
combinació que va permetre 
que l’Igualada Rigat capgirés 

el marcador. De fet, Sergi Pla 
va aprofitar la desena falta del 
CE Noia per anotar, amb un 
llançament de qualitat ajustat 
al pal, al minut 39 de partit.
Els últims deu minuts de la 
segona part van tenir una tò-
nica similar, amb una mica 
menys d’intensitat que la 
primera. L’Igualada Rigat es 
va mantenir amb vuit faltes – 
només una més que a la pri-
mera part – i el CE Noia va 
arribar a les 14. Amb el 2 a 1, 
amb remuntada inclosa, es va 
arribar al final del partit.
El pròxim partit de l’Igualada 

Rigat serà aquest diumenge 3 
de febrer al migdia (12:45h), 
a la pista del CH Girona.

Fitxa tècnica
Igualada HC: Elagi Deitg, 
Oriol Vives, Sergi Pla, Ton 
Baliu i Roger Bars – equip 
inicial- César Vives, Met Mo-
las i Jordi Méndez.

CE Noia: Martí Zapater, 
Aleix Esteller, Xavier Costa, 
Sergi Llorca, Sergi Aragonès 
– equip incial – Humberto 
Mendes, Marc Grau i Edu 
Fernández.

Foto: Joan Guasch

Foto: Joan Guasch

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP 
va tenir al millor equip 
de la categoria contra 

les cordes i serveix de prèvia 
pel partit de semifinals a la 
Copa Generalitat el proper 
9 de febrer a Les Comes, on 
l’Igualada Femení HCP en 
serà l’organitzador i amfitrió..
Les noies de la Maria Fernán-
dez “Pulgui” van competir 
fins a l’últim segon a la pista 
del HC Palau Plegamans que 
ha guanyat, aquesta tempora-
da, tots els partits que ha dis-
putat a Nacional Catalana.
El partit, d’infart, va estar 
ple d’alternatives per als dos 
equips. Si bé les primeres 
ocasions van ser de les pala-
uenques, la defensa igualadi-
na va anar neutralitzant les 
ocasions i el joc de les locals. 
Mica en mica, l’Igualada ana-
va agafant el to i tornava les 
escomeses locals amb oca-

sions clares. Al minut onze, 
el Palau marcava en una ac-
ció personal. Les igualadines 
van seguir amb la mateixa 
intensitat i continuava creant 
ocasions. L’empat era perfec-
tament possible. Però amb 
aquest resultat s’arribava al 
descans.
A la segona part l’Igualada va 
sortir amb una marxa més, 
però les locals es defensaven 
amb força ordre mentre cre-
aven alguna ocasió que desfe-
ia amb encert la jove portera 
igualadina Cristina Riba. Les 
ocasions se sumaven per part 
de les noies de la “Pulgui” 
però o bé el pal, la portera 
local o la falta d’encert en els 
metres finals mantenien el 
marcador visitant a zero.
A tres minuts del final l’àrbitre 
assenyalava penal favorable a 
les igualadines. L’encarregada 
del llançament, Carla Clara-
munt, enviava la bola en un 
potentíssim xut al pal botant 

la bola a la caiguda prop de la 
línia de gol però que la por-
tera enviava lluny en segona 
instància. Les igualadines van 
mantenir el setge a la porteria 
local i van jugar els darrers 
segons amb cinc jugadores a 
pista que no van tenir la sort 
de cara i queien dignament a 
la pista del millor equip de la 

categoria.
Amb aquest resultat i amb 
els de la resta de la jornada, 
les igualadines cauen un lloc 
i passen a la quarta posició 
de la classificació. La prope-
ra jornada toca enfrontar-se 
contra un altre equip classi-
ficat a la Copa Generalitat, el 
CP Manlleu. Serà diumenge 

L’Igualada Femení HCP posa al líder contra les cordes 
però acaba perdent

3 de febrer a les 18:30 h. Les 
d’Osona van perdre aquest 
diumenge de forma ajustada, 
precisament, contra un altre 
que disputarà la Copa Gene-
ralitat el 9/10 de febrer, el CP 
Vilanova.
Aquesta Copa Generalitat 
promet molt d’espectacle en 
el quadre femení.
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NATACIÓ / LA VEU 

El passat dissabte 19 de 
gener els nedadors ale-
vins del CN Igualada 

van disputar a les instal·lacions 
de Can Llong del CN Sabadell 
la 4a jornada de lliga, on a part 
dels igualadins i el club amfi-
trió també hi participà l’equip 
aleví del CN Terrassa.
La jornada començà amb la 
disputa dels 100 metres lliu-
res on cal destacar el millor 
temps de la competició de Di-
ego Perdomo, aconseguint la 
seva millor marca personal en 
aquesta prova i baixant la bar-
rera del minut amb un temps 
de 59’’30’’. La resta de nedadors 
igualadins també aconseguiren 
millorar la seva marca perso-
nal; Oriol Alonso amb 1’08’’81, 
Jan Jardí amb 1’10’’29, Guiu 
Egea amb 1’17’’41, Alexander 
Gómez amb 1’20’’19, Pavel 
Odainic amb 1’22’’47, Jan Na-
varro amb 1’24’’89, Pol Arge-
lich amb 1’25’’98 i Jan Argelich 
amb 1’27’’72.
En categoria femenina cal res-
saltar la gran marca aconse-
guida per Martina Oliva, amb 
1’06’’44, demostrant el seu 
gran potencial per aquestes 
proves. Itziar Valenzuela tam-
bé aconseguia una gran marca 
amb 1’08’’35, igual que Jéssi-
ca Rodríguez i Júlia Monclús 
amb 1’11’’07 i 1’11’’78 respec-
tivament. Noa Otero també re-
baixava la seva anterior marca 
personal parant el crono amb 
1’12’’04. La resta de nedadores 
igualadines també aconsegui-
ren la seva millor marca, Nàdia 
Benito amb 1’17’’53, Jana Car-
rero amb 1’17’’91, Ariadna Na-
varro amb 1’19’31’’, Mar Bustos 
amb 1’21’’65,  Blanca Márquez 
amb 1’23’’72.

La següent prova en disputar-se 
van ser els 100 metres papallo-
na, on novament cal destacar la 
millor marca de la competició i 
millor marca personal de Die-
go Perdomo amb 1’07’’69,  on 
tota la resta de nedadors igua-
ladins també aconseguiren re-
baixar les seves anteriors mar-
ques en aquest prova, mentre 
que en categoria femenina 
destacà Júlia Monclús parant 
el crono amb un bon registre 
de 1’21’’46, seguida de Jéssica 
Rodríguez amb 1’22’’07, Itziar 
Valenzuela amb 1’23’47’’ i Noa 
Otero amb 1’24’08, completant 
una gran actuació i aconseguint 
totes elles el seu millor crono en 
aquesta prova.
Pel que fa a les proves de relleus, 
en aquesta jornada de lliga es 
nedaven els 4x200 metres lliu-
res; en categoria femenina cal 
destacar la 5a posició de l’equip 
A format per Oliva, Valenzue-
la, Otero i Rodríguez amb un 
temps de 10’23’’17,  mentre 
que l’equip B format per Mon-
clús, Benito, Márquez i Navarro 
aconseguia la 9a posició amb 
un temps de 11’37’’31.
En categoria masculina, l’equip 
A format per Perdomo, Alon-
so, Jardí i Odainic pararen 
el crono amb un temps de 
10’47’’51 i la 8a posició de la 
competició, mentre que l’equip 
B format per Egea, Navarro, 

Gómez i Argelich finalitzaren 
en 9a posició i un crono de 
12’12’’84.
Finalment, la competició acabà 
amb la disputa dels 50 metres 
lliures, on novament Diego 
Perdomo tornava a marca el 
millor crono amb un temps de 
27’03’’ aconseguint una altre 
millor marca personal, desta-
cant també els 32’03’’ d’Oriol 
Alonso i 32’17’’ de Jan Jardí. En 
fèmines, cal destacar els 31’90’’ 
de Martina Oliva, els 32’98’’ 
d’Itziar Valenzuela, els 32’99 de 
Jéssica Rodríguez, els 33’08 de 
Noa Otero o els 33’09 d’Ariad-
na Navarro. 
La valoració general de la com-
petició realitzada per els  ale-
vins del CNI va ser molt més 
que positiva, on tots els neda-
dors van poder veure reflectit 
l’esforç de les últimes setmanes 
d’entrenaments en la consecu-
ció d’uns grans registres millo-
rant significativament les seves 
anteriors marques personals, 
omplint a cada nedador i a tot 
l’equip de màxima confiança 
per tal d’afrontar les prope-
res competicions importants; 
la primera d’elles avui, demà i 
diumenge a Lloret de Mar amb 
la disputa dels Campionats de 
Catalunya d’Hivern, on el club 
igualadí intentarà obtenir els 
millors resultats possibles en 
totes les proves que competirà.

Gran actuació dels alevins del CN 
Igualada a Sabadell per començar l’any

TRIATLÓ / LA VEU 

El passat 20 de gener es 
va disputar al Circuit de 
Catalunya-Montmeló 

la VIII edició del Duatló In-
fantil de Granollers, amb un 
dia marcat per les inclemènci-
es meteorològiques amb forta 
pluja i vent que afegiren un 
plus de dificultat a la prova.
La competició suposava el de-
but en categoria infantil de 
Maria Pomés, Júlia Oliveras i 
d’Oriol Alonso que hagueren 
d’afrontar unes distàncies de 
1,5 km de carrera a peu, 6 km 
de ciclisme i 1km més de carre-
ra a peu per finalitzar la prova. 
Tots ells debutaren amb una 
gran actuació a la nova catego-
ria d’edat; Oriol Alonso era se-
gon malgrat patir una forta cai-
guda a la transició que li deixà 
ferides considerables, mentre 
que Maria Pomés era 7a classi-
ficada en fèmines, mentre que 
just després arribava Júlia Oli-
veras després de patir també 
alguns problemes en el tram de 
ciclisme.
Pel que fa a la categoria ale-
ví el respresentant del club en 
aquesta prova va ser Pol Rubio, 
finalitzant la prova que consis-
tia en 1 km de carrera a peu, 3 
km de ciclisme i 750 metres de 
cursa a peu per finalitzar, en 
una meritòria 11a posició.

Júlia Oliveras i Maria i Carla 
Pomés entre les primeres al 
Duatló de Viladecans
Per altre banda al passat diu-
menge 27 de gener va dis-
putar-se la segona edició del 
Duatló Kids de Viladecans, 
on l’Escola de Triatló del CAI 
hi va ser representada amb 4 
dels seus esportistes. A dife-
rència de la setmana anterior a 
Granollers, aquí tots els parti-
cipants gaudiren d’un dia amb 
unes grans condicions per la 
pràctica esportiva, amb un dia 
assolellat i amb temperatura 
ideal.
La prova consistia en un primer 
tram de 1 km de cursa a peu, 3,8 
km de ciclisme i 800 metres de 
cursa a peu novament per fina-
litzar. Pel que fa a la represen-
tació igualadina cal destacar la 
4a posició de Júlia Oliveras i la 
6a de Maria Pomés en categoria 
infantil realitzant les dues una 
gran carrera tenint en comp-
te que són infantils de primer 
any, mentre que Oriol Alonso 
arribava classificat a mitja taula 
després de no poder córrer bé 
per les molèsties causades per 
la caiguda a Granollers de la 
setmana passada. Finalment cal 
ressaltar la gran carrera de Car-
la Pomés, finalitzant entre les 
primeres de la categoria aleví, 
completant tots ells en conjunt, 
una gran actuació per l’Escola 
de Triatló del CAI.

Triatlons infantils a 
Granollers i Viladecans

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

Promoció 

Motors Bosch
Bikes made in Austria.

Enduro 165€ *

Trail 100€ *

* 24 quotes 
sense interessos.
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L’equip AFISIONA del 
Club Rítmica Capellades 
competeix a la 1a Copa 
GIMNÀSTICA / LA VEU 

L ’equip AFISIONA ha 
competit aquest cap 
de setmana passat a la 

1a Copa d’Espanya que s’ha 
celebrat a Sagunt. Ha estat 
la primera competició d’una 
temporada que es preveu 
molt competitiva i exigent 
tenint en compte els equips 
que hi han participat i el ni-
vell que han demostrat.
L’equip AFISIONA, format 
per les gimnastes Ona Cle-
mente, Júlia Ainsua, Gisela 
Juan, Nayara García, Anto-
nia Gómez, Lucía Vilches i 
Paula Mula, i la seva entre-
nadora i coreògrafa Aida 
Moreno,   va presentar el seu 
ball RAIN DANCE, un ball 
molt potent i  ple d’energia 
que les gimnastes van exe-
cutar d’una forma especta-
cular tant dissabte com diu-
menge. L’equip AFISIONA 
va quedar finalment en una 

molt bona 6a posició i amb 
la tranquil·litat d’haver fet 
un molt bon paper i haver 
gaudit de la competició en 
representació del Club Rít-
mica Capellades i d’AFISI-
ONA.

Properes competicions a 
Capellades
El proper dia 24 de febrer 
el Club Rítmica Capella-
des, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, organitzarà 
dues competicions al polies-
portiu municipal. 
Al matí es celebrarà el 1er 
Open de Gimnàstica Estèti-
ca de Grup de 2019 on par-
ticiparan els millors equips 
d’arreu de Catalunya, men-
tre que a la tarda es cele-
brarà el 2n Torneig Vila de 
Capellades de Gimnàstica 
Rítmica on també s’hi es-
peren gimnastes d’arreu del 
territori català. 

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na passat va ser el 
torn de les gimnas-

tes escolars 2019, que van 
fer una exhibició al gimnàs 
de Les Comes per donar 
el tret de sortida a la nova 
temporada. 
L’exhibició va començar 
a les 10,30 h del matí i  va 
finalitzar a les 13h. Va ser 
una bona experiència per 

les gimnastes que sortien 
per primer cop a tapís i per 
les veteranes va ser un bon 
moment per perfeccionar 
els seus exercicis. Les gim-
nastes van realitzar el seu 
exercicis envoltades del seus 
familiars i amics.
L’equip tècnic va poder valo-
rar positivament la feina de 
les gimnastes i va aprofitar 
per  fer petites rectificacions 
perquè el exercicis estiguin 
correctes abans de sortir a 

Els escolars i iniciació de l’Igualada 
Club Gimnàstic Aula fan la primera 
exhibició

competir.
El Club Igualadí presentarà 
als Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya tant gimnastes 
individuals com conjunts de 
totes les categories.
Aquest diumenge, 3 de fe-
brer, l’Igualada Club Gim-
nàstic Aula es presenta al IV 
trofeu Rítmica Farnés amb 
12 gimnastes individuals de 
diferents categories i 3 con-
junts. Desitgem molta sort a 
totes les gimnastes.
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ATLETISME / LA VEU 

E ls atletes del C.A. 
Igualada Petromira-
lles Jordi Yoshinori 

Matsuoka, Cora Salas i Nora 
Taher es van proclamar diu-
menge passat Campions de 
Catalunya Absoluts indoor 
en salt de llargada i triple 
salt masc. i fem. a Sabadell. 
20 atletes del CAI van par-
ticipar al 43è Campionat de 
Catalunya Absolut i Promesa 
en pista coberta, amb una 
magnífica actuació global, 
ocupant el CAI el 5è lloc en 
la puntuació per Clubs amb 
66,5 punts, darrere del F.C. 
Barcelona, de l’A.A. Cata-
lunya, del Cornellà Atl. i de 
l’ISS-L’Hospitalet, entre un 
total de 39 clubs participants, 
i assolint 15 medalles: 6 d’Or, 
4 d’Argent i 5 de Bronze, a 
més de diverses mínimes per 
als campionats estatals ab-
soluts i de les categories res-
pectives.  Cal ressaltar també 
que les tres participants del 
CAI en llargada fem. abso-
luta coparen les 3 posicions 
del podi, i els 2 primers llocs 
els participants en la llargada 
masculina absoluta. Cal afe-
gir-hi el Bronze assolit en els 
3.000 m.ll. S-23 per Hakim 
Hamid, el passat 18/01.
Van sobresortir els títols de 
Campions de Catalunya Ab-
soluts assolits per Cora Salas 
en llargada fem.,  amb 6,16 
m., per Jordi Yoshinori Mat-

16 medalles per als atletes del CAI 
Petromiralles al Ct. de Catalunya 
Absolut i Sub-23 Indoor

suoka en llargada masc. amb 
7,39 m. i per Nora Taher en 
triple salt, amb 12,94 m.  
També eren Campiones de 
Catalunya en Categ. Sub-23, 
Nora Taher en llargada, amb 
5,87 m., i en triple salt amb 
12,94 m., i Naima Ait Alibou 
en 1.500 m.ll. amb 4’46”78.
Va sobresortir igualment 
els  sotscampionats absoluts 
assolits per Dario Sirerol en 
el salt de llargada masc. amb 
7,17 m., i per Nora Taher en 
llargada, amb 5,87 m., men-
tre en categ. Sub-23 assolien 
l’Argent Guillem Carner en 
els 800 m.ll. amb 1’53”91, i 
Abdelhakim Hamid en els 
1.500 m.ll. amb 3’53”37.
Eren 3rs i Bronze al Ct. Ab-
solut Marc Sánchez en al-
çada, amb 2,06 m., Guillem 
Carner en els 800 m.ll. amb 
1’53”91, i Marta Galló en 

llargada amb 5,74 m.  Pel que 
fa al Ct. Sub-23, Anna Asen-
si era 3a i Bronze en els 200 
m.ll. amb 25”52 a la final, i 
Marta Llagostera Bronze en 
els 1.500 m.ll. amb 5’04”46.
Anna Asensi era 4a Sub-23 
en els 60 m.ll., amb 7”97, i  
7”95 en s/f. Nuria Rey era 4a  
Sub-23 en el llançament del 
pes, amb 9,11 m. Laia Planas 
era 8a en l’Alçada Absoluta 
amb 1,53 m.
Júlia Solé era 9a Absoluta en 
els 800 m.ll., amb 2’22”57, 
Berta López 12a amb 
2’23”78, i Marcel·la Solé 18a 
amb  2’31”69. Aitor Caldito 
era 11è en la llargada masc. 
Absoluta, amb 6,29 m. 
Pel que fa als 1.500 m.ll. Ab-
soluts, Anna Torras era 11a  
amb 4’59”51, Marina Suria 
13a amb 5’05”96, i Carla Ale-
many 14a amb 5’14”41.

ATLETISME / LA VEU 

El marxador Veterà 
del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Rubén 

Piñol, va assolir la medalla 
de Bronze en categ. Màster 
M-45, en la prova dels 5 Km. 
corresponent al 28è Trofeu 
Ciutat de Badalona de Mar-
xa, Memorial Paco Aguila, 
que enguany acollia també el 
Campionat de Catalunya de 
Marxa en Ruta per a les categ. 
S-18 - S-20 - S-23 - Absoluta 
i Màster.  Hi participaren 10 
marxadors del CAI,  amb una 
destacada actuació global.
Rubén Piñol era 3r en Vete-
rans masc. M-45, amb 25 m. 
44 seg. per cobrir els 5 km. de 
cursa.
Laura Giménez era 6a en 
categ. Sub-18 fem. amb 1h. 
04m. 28seg. sobre 10 km. de 
recorregut. 

Marc Àguila era 6è en categ. 
Sub-14 masc. amb 20m. 09 
seg., entrant 10è Hamza Ze-
roual amb 22 m. 46 seg. sobre 
3 Km.
Erin Conesa era 17a en Sub-
10 fem., amb 8m. 21seg., en-
trant 19a Èlia Martinez, amb 
8 m. 26 seg. sobre 1 km. de 
recorregut.
Aya Boulbayem era 21a en ca-
teg. Sub-14 fem. amb 22m. 15 
seg., entrant 22a Ares Gimé-
nez amb 22 m. 29 seg. i 24a 
Alicia Font, amb 23 m. 49 seg. 
sobre 3 Km.
Silvia González es va retirar 
per indisposició en la prova 
absoluta fem. sobre 20 Km., 
dominada per Raquel Gon-
zález (F.C. Barcelona) amb 
1h. 33m. 16 seg.
El guanyador absolut masc. 
sobre 20 Km. va ser Mario 
Viñas (A.A. Catalunya) amb 
1h. 31m. 28 seg.

Rubén Piñol (CAI), bronze 
M-45 al Ct. de Catalunya 
Màster de Marxa

ATLETISME / LA VEU 

El triatleta del CAI Triat-
ló Petromiralles Albert 
Moreno, va assolir diu-

menge passat la victòria en la 
prova dels 30 Km. disputats 
conjuntament amb diverses 
curses de la SB Hotels Mara-
tó de Tarragona,  i que van 

comptar amb una nombrosa 
participació, amb 318 classi-
ficats en la cursa dels 30 Km.
Albert Moreno era el guanya-
dor absolut en els 30 Km. amb 
un registre de 1h. 43m. 28 seg.
La guanyadora fem. va ser 
Laura Galán - C.E. Irunwhit-
leiva - amb 2h. 06m. 41 seg. 

Albert Moreno (CAI), 
guanyador dels 30 km de 
Tarragona
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ATLETISME / LA VEU 

Els atletes Gerard Gil 
(Depor Runners)  i 
Aina Torné (CERRR 

Igualada), es van  impo-
sar diumenge passat al matí 
en la 46a edició de la Puja-
da Igualada - La Tossa de 
Montbui, enguany amb un 
nou recorregut per camins i 
rierols forestals de 7.500 m., 
amb sortida des de l’Estadi 
Atlètic Municipal igualadí, i 
amb l’arribada situada al cim 
de la muntanya de La Tossa 
de Montbui, a l’esplanada del 
Castell. Hi van participar un 
total de 39 atletes en la cur-
sa atlètica, als que acompa-
nyaren els participants en la 
2a Caminada Popular, amb 
prop d’un centenar de par-
ticipants globals en aquesta 
edició, que es va ajornar per 
la pluja el passat 20 de gener.
La cursa comptava amb l’or-
ganització del Club Atlètic 

Gerard Gil i  Aina Torné, guanyadors 
de la 46a Pujada a la Tossa

Igualada Petromiralles, amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada.  Aquesta va 
ser la 8a edició del Memo-
rial Lluís Torrescasana, en 
memòria del que havia estat 
Jutge de la prova en la majo-
ria d’edicions de la mateixa, i 
que ens va deixar l’any 2010.  
L’atleta del Depor Runners 
Gerard Gil, es va imposar 
amb un  registre de 30’59”, 
seguit de l’atleta de la UEC 
Anoia Albert Ferrer, 2n. amb 
32’31”, i era 3r Nil ALon-
so (CERRR Igualada) amb 
33’22”.
En femenines es va imposar 
Aina Torné (CERR Igualada)  
amb  44’53”, seguida de Sònia 
Magallón (CAI Popular), 2a 
fem. amb 45’05”, i era 3a fem. 
Olaya Rico (CAI Popular)
amb 46’32”.
L’acte de repartiment de pre-
mis als atletes classificats,  es 
va efectuar davant de l’ermita 
de La Tossa amb la participa-

ció de les regidores de l’Ajun-
tament de Sta. Margarida de 
Montbui Montse Carricondo 
i Elisabet Tamargo, acompa-
nyades d’una representant de 
la Fundació La Tossa, i del 
president del C.A. Igualada, 
Lluís Cañamares.
  
Classificació  – 46ª PUJADA 
IGUALADA – LA TOSSA 
DE MONTBUI – 27-01-2019 
 
 General Masculina:  
1) -  Gerard Gil -Depor Run-
ners- 30’59”                                          
2) -  Albert Ferrer - UEC 
Anoia -  32’31”                                     
3) -  Nil Alonso - CERRR 
Igualada -  33’22” -
                                                    
General Femenina:  
1) -  Aina Torné - CERRR 
Igualada  - 44’53” -     
2) -  Sònia Magallón - CAI 
Popular - 45’05” -                                         
3) -  Olaya Rico - CAI Popu-
lar - 46’32” -

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat es va dur a 
terme la 58a edició del Cros 
de St. Sebastià, al Parc de Ca-
talunya de Sabadell, amb or-
ganització de la J.A. Sabadell.
Hi van participar 16 atletes 
del C.A.Igualada Petromira-
lles, amb una molt destacada 
actuació global, sobresortint 
les actuacions de Carla Bisbal 
1a en S-16 fem. i de Carlota 
Díaz-Guerra, 2a en S-18 fem. 
Carla Bisbal assolia la victò-
ria en Sub-16 fem., amb 9’24”, 
entrant 12a Sira Díaz-Guerra, 
amb 12’20”, sobre 2.700 m.  
Carlota Díaz-Guerra era 2a 
en Sub-18 fem. amb 14’25” 
sobre 3.600 m. 
Martina Llorach era 5a en 
S-12 fem. amb 3’22”, 13a 
Helena Aguilera amb 3’37”, 

22a Jana Viladoms amb 3’47”, 
24a Ingrid Díaz-Guerra amb  
3’48”, 35a Júlia Anguera amb 
4’26”, i 36a Ivette Ramon amb 
4’26”, sobre 900 m.
Youssef Ayyad era 5è en 
S-12 masc. amb 7’10”, seguit 
d’Outmane El Aggari, 6è amb 
7’14”, sobre 1.800 m.  
Berta Ferrús era 12a en Sub-
10 fem., amb 3’38”, entrant 
16a Berta Márquez amb  
3’50”, i 24a Neus Anguera 
amb  4’14”, sobre 900 m.
Guillem Llorach era 17è en 
Sub-10 masc. amb 3’54”, se-
guit de Kilian Busquets, 27è 
amb amb  4’13”, sobre 900 m.     
Els guanyadors absoluts van 
ser Abdelhamid Oubari (J.A. 
Sabadell) amb 12’43” i Encar-
na García (C.A. Granollers) 
amb 15’01”, ambdós sobre 
3.600 m.

Carla Bisbal (CAI), 
guanyadora Sub-16 fem. 
al Cros de Sabadell

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Aquest cap de setmana es 
celebrarà a Les Comes la seu 
estatal del campionat aleví 
d’hoquei línia. Entre els dis-
sabte i diumenge es dispu-
taran fins a 15 partits amb 
equips d’arreu de l’Estat
Aquest dissabte passat es dis-
putà a Les Comes dos partits, 
un dels prebenjamins i l’altra 
dels benjamins contra el HL 
Premià. 
El partits dels prebenjamins 
va ser un passeig pels igua-
ladins. El rival, fluixet però 
lluitador, va posar facilitats 
en el moment de fer jugades 
i d’entrar cara porteria. La tò-
nica de les tres parts va ser la 
mateixa, atac, jugades i gol. 
Al final del partit el resultat 
va ser de 14-0 a favors dels 
igualadins. Aquest ha estat 
l’últim partit de la prime-
ra volta de la Lliga. A partir 
del dia 10 de febrer seguirant 
lluitant per estar al playoff fi-
nal.
Jugador: Santi Solano, Max 
Mateo, Oriol Marcos, Roger 
Marcos, Guillem Montells, 
Nahya Gil, Marc Roig, Jan Gil
Porter:Albert Solano.
Entrrnador: Samuel Piquer
Els Benjamins de l’equip ri-
val, encara qur vagin en la 

última posició de la lliga, 
jugaren bé i donaren feina a 
un Igualada superior, on els 
gols arribaren ja a la primera 
meitat i anaren succeint en 
les fues parts següents. Gran 
esforç per part de tots els ju-
gadors. El Benjamí de l’Igua-
lada va estar reforçat per uns 
quants prebenjamins. 
Portera: Laia Roig
Jugadores: Iker Jiménez (5) 
Jan Aguilera(3)Max López,-
Toni Bande (2) Nahya Gil, 
Jan Gil (1), Max Mateo (1) 
Roger Marcos,  Oriol Marcos 
(1), Guillem Montells.
El partit de diumenge va ser 
complicat i molt disputat en-
tre els HLIGUALADA i els 
Tsunamis red. Els benjamins 
d’ambdos equips estan empa-
tats a la classificació i es juga-
ven els tres punts. 
L’Igualada posà totes les se-
ves forces encara que el rival 
obté un encert mes ampli 
cara porteria. No obtstant, 
els gols arribaven tan d’una 
banda com de l’altra. A falta 
de pocs minuts i per culpa 
d’un rebot, pujà el 4-5 final al 
marcador. 
Això fa que la segona volta 
de la lliga catalana sigui més 
emocionant i intentaran clas-
sifcar-se per poder obtenir 
olaça al play-off final. 

Igualada serà seu de fase 
estatal del campionat 
aleví d’hoquei línia
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora co-
mença l’any amb una 
programació de primer 

nivell. Des de l’1 de febrer fins 
el 26 de maig, cada cap de set-
mana (a excepció del 19, 20 i 
21 d’abril i 17, 18 i 19 de maig) 
hi ha prevista una proposta 
artística d’alta qualitat amb 
grans noms d’actors, actrius, 
directors i dramaturgs de l’es-
cena actual a la Programació 
Febrer/Maig 2019.
Pau Roca, Oriol Grau, Fina 
Rius, Ernest Villegas i Gui-
llem Albà són alguns dels 
actors i actrius que passaran 
per l’escenari del teatre. Es 
podran veure obres dirigides 
per Imma Colomer, Marc Ro-
sich i Oriol Broggi i textos de 
Nigel Planer, Montserrat Abe-
lló, Mercè Rodoreda o Wajdi 
Mouawad entre d’altres.
La programació començarà 
aquest cap de setmana (1, 2 i 
3 de febrer) amb Les coses ex-
cepcionals, una proposta de 
Sixto Paz Produccions amb 
Pau Roca, un monòleg diver-
tit, tendre i molt proper sobre 
les coses de la vida que valen 
la pena. Un dels espectacles 
més aplaudits i de més èxit de 
la temporada.

Comèdia, humor i clown
Al llarg d’aquests tres mesos 
el Teatre de l’Aurora proposa 
tres obres de comèdia, humor 
i clown. Al Sostre (22, 23 i 24 
de febrer), una divertida co-
mèdia escrita per Nigel Planer 
-el mític Nil de Els Joves- i 
protagonitzada pel conegut 
actor Oriol Grau, sobre dos 
artesans que pinten la Capella 
Sixtina als quals Miquel Àngel 
ha acomiadat. Interiors (26, 
27 i 28 d’abril), un espectacle 
proper i intimista i en clau 
d’humor sobre dues parelles 
que es troben per casualitat. 
Aquesta trobada farà tronto-
llar el seu present i els obligarà 
a prendre decisions. I el cone-
gut clown Guillem Albà amb 
el seu darrer espectacle, Cal-
ma! (24, 25 i 26 de maig). Un 
divertit muntatge que recull 
el color més poètic i visual de 
Pluja i Trau i la bogeria més 
desenfrenada de Marabunta, 
amb la intenció que el públic 

rigui i desconnecti del ritme 
desenfrenat del dia a dia.

Grans noms de l’escena cata-
lana
El 10, 11 i 12 de maig, el cone-
gut actor Ernest Villegas pro-
tagonitzarà Un obús al cor. 
Escrit per Wajdi Mouawad i 
dirigit per Oriol Broggi i Fer-
ran Utzet, l’obra té la sensibi-
litat continguda d’una història 
que remou en cos i ànima a 
Mouawad, un jove que va a 
l’hospital perquè la seva mare 
està a punt de morir a causa 
d’un càncer, en un text pre-
miat i en un dels espectacles 
més exitosos de la cartellera 
teatral.

El suïcidi juvenil i el movi-
ment Mili KK en un cap de 
setmana de teatre documen-
tal
El 23 i 24 de març hi ha pro-
gramat un Cap de setmana de 
teatre documental, amb dues 
obres de Teatre Verbatim, una 
tècnica a través de la qual es 
construeix la dramatúrgia 
amb entrevistes a testimonis 
que s’han vist implicats en uns 
fets reals.
El divendres 23 hi haurà No 
m’oblideu mai, del director i 
dramaturg Llàtzer Garcia. La 
proposta tracta un tema tabú 
en la nostra societat: el suïci-
di entre adolescents i joves. 
L’obra parteix de converses 
amb especialistes i entrevistes 
a setze joves que en algun mo-
ment de la seva vida han sentit 
la pulsió suïcida.

El diumenge 24 serà el torn de 
Mili KK, un espectacle sobre el 
moviment que va aconseguir 
abolir la mili a Espanya amb 
els testimonis fidels d’insub-
misos, militars, periodistes, 
jutges i polítics.

Dues propostes en el marc 
del 8M, Dia Internacional de 
les Dones
En el marc del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones, el 
teatre programarà Ismene (1 de 
març) i La plaça del Diamant 
(8, 9 i 10 de març). A Ismene, 
la coneguda Imma Colomer 
dirigeix Fina Rius interpretant 
Ismene, germana d’Antígona. 
Un text intel·ligent que posa 
en escena les diferents mane-
res de ser dona. Al seu torn la 
Cia. Mea Culpa proposen una 
versió de La plaça del Diamant 
de Mercè Rodoreda que tracta 
la pèrdua i la recuperació de 
la identitat d’una dona en el 
context de la guerra civil espa-
nyola. Una brillant adaptació 
d’aquest clàssic de la literatura 
catalana amb unes excel·lents 
interpretacions.

Una òpera que integra a la 
perfecció música, text i esce-
na
El Teatre de l’Aurora estre-
narà La veu humana (16 i 17 
de març), l’adaptació al català 
d’una de les òperes més origi-
nals del segle XX, escrita per 
Jean Cocteau i musicada per 
Francis Poulenc, sota la direc-
ció del prestigiós dramaturg i 
director teatral Marc Rosich i 

protagonitzada per la mezzo-
soprano Marta Valero acom-
panyada al piano per “l’igua-
ladí” Guillem Martí, que ens 
fa viure el final d’una història 
d’amor a través d’una última 
conversa telefònica.

Un espectacle de memòria 
històrica amb segell anoienc
El 8 i 9 de febrer tornaran al 
Teatre de l’Aurora els iguala-
dins Joan Valentí i Martí Mar-
sal amb Mort a les cunetes, un 
espectacle sobre la història 
real de 9 republicans civils que 
van ser traslladats de la presó 
de Manresa el 9 de febrer de 
1939 per ser afusellats a Can 
Maçana, al peu de la munta-
nya de Montserrat. La funció 
del dissabte 9 tindrà lloc el 
mateix dia de la celebració del 
80è aniversari dels fets.

Clàssica, poesia i pop a la 
programació musical
Cosmos Quartet (17 de febrer) 
obrirà la programació musical 
del Cicle Música de primera 
fila. Un concert del jove i pre-
miat quartet de corda amb tra-
jectòria internacional, integrat 
pel capelladí Oriol Prat, amb 
dues obres molt influents del 
s.XX (Toldrà i Ligetti). El 3 de 
març serà el torn de Ljubliana 
& The Seawolf, un quartet de 
músics versàtils que planegen 
sense complexos entre la psi-
codèlia, les guitarres precises, 
el krautrock amb certes aro-
mes de jazz. Acaben de publi-
car el seu tercer disc, Lliura. 
Celeste Alías posarà veu als 
poemes de Montserrat Abelló 
amb el guitarrista Santi Careta 
i la rapsoda Sònia Moya, a Tot 
sembla tan senzill (14 d’abril), 
un concert en què la paraula 
d’Abelló pren nous matisos i 
reflexos i la música s’amara de 
la dicció d’aquesta poeta excel-
lent i estimada. Tancaran el 
Cicle el flautista igualadí Da-
vid Riba i el pianista Josep M. 
Comajuncosas (5 de maig), 
que oferiran un repertori que 
va des de Bach fins a Mozart 
passant per Ganne i Poulenc, 
en un viatge musical des del 
Barroc fins als nostres dies.
La programació també inclou-
rà una nova sessió de contes 
per a adults amb la coneguda 
narradora Mònica Torra, que 
estrenarà a Les Golfes del Te-
atre de l’Aurora Memoràndum 
(29 de març), una peça amb 
diverses històries sobre la me-
mòria i els records.
Venda d’abonaments
Els espectadors que ho vul-
guin podran adquirir l’abo-
nament de la Programació 
Febrer/Maig 2019, que ofereix 
4 espectacles per 40 euros amb 
un 33% de descompte. L’abo-
nament es pot adquirir fins el 
22 de març trucant al 938 050 
075 els dies laborables.
Com a novetat d’aquesta pro-
gramació, el 23 i 24 de març 
el teatre organitza un cap de 
setmana de teatre documen-
tal. Els espectadors que vul-
guin gaudir dels dos especta-
cles (No m’oblideu mai i Mili 
KK), podran comprar les dues 
entrades per 22 euros, també 
trucant al 938 050 075.

El Teatre de l’Aurora presenta una programació 
amb grans noms de l’escena actual
Pau Roca, Nigel Planer, Oriol Grau, Imma Colomer, Fina Rius, Marc Rosich, Ernest Villegas, Oriol Broggi i Guillem Albà són 
alguns dels noms destacats de la programació
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MÚSICA / LA VEU 

El mes de febrer marca 
l’inici dels concerts  de 
les Músiques de butxa-

ca i enguany l’arrancada no 
podia ser millor amb de The 
Sey Sisters inaugurant tem-
porada i el cartell d’entrades 
exhaurides! 
El concert se celebrarà aquest 
divendres 1 de febrer a les 23h 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
The Sey Sisters, un especta-
cular trio de veus negres, ens 
convidarà a viure un sentit 
viatge musical des del gos-
pel fins a la música africana, 
passant pel soul. Cants im-
pregnats de profunda emoció 
inspirats en la lluita contra la 
injustícia, la defensa dels drets 
humans i l’esperança en el fu-
tur. Les riques harmonies, els 
cants a capella i les seves caris-
màtiques actuacions es com-
binen per fer reviure l’esperit 
i l’ànima gospel amb el que 
volen reivindicar el seu paper 
com a afro-descendents. 
Amb una agradable fusió de 
l’ànima gospel i de l’esperit 
africà, aquestes tres germanes 
de descendència ghanesa es-
tenen les seves increïbles veus 
arreu del món, combinant el 
seu ritme, la seva energia con-
tagiosa, el seu inqüestionable 

talent i la seva verdadera pas-
sió. Des de la seva creació com 
a grup l’any 2006, han actuat 
per diferents festivals de Ca-
talunya, Espanya i col·laborat 
amb diferents artistes nacio-
nals i internacionals. 
L’any 2015 van treure el seu 
primer treball discogràfic Let 
freedom ring (Temps Record), 
el qual van presentar per tota 
la geografia espanyola durant 
dos anys, amb una resposta 
molt positiva i entusiasta per 
part del nombrós i variat pú-
blic. 
El setembre del 2018 treuen 
el seu segon disc Rise (Satélite 
K).  
“Rise neix de la necessitat d’ex-
pressar-nos des del que som: 
dones nascudes a Catalunya 
i negres amb les nostres in-
quietuds, les nostres pors i les 
nostres fortaleses. Ha nascut 
des de la necessitat de visi-
bilitzar un sector social que 
molt poques vegades es té en 
compte, el col·lectiu afro i les/
els afrodescendents. Aquelles i 
aquells que som descendència 
de persones migrades que, tot 
i haver nascut i crescut a Cata-
lunya lluitem cada dia perquè 
el nostre color de pell no de-
termini qui som. 
Rise és una crida a la revolució 
personal. És una crida a l’ac-

ceptació personal i col·lectiva. 
És una crida a la visibilitat”. 
The Sey Sisters, amb una in-
dumentària que fusiona la tra-
dició africana amb la cultura 
europea, comparteixen aquest 
projecte amb el pianista i sa-
xofonista Albert Bartolomé, 
amb qui completen un mag-
nífic cercle de bona energia i 
aire fresc que defineixen els 
seus espectacles. 
Edna Sey – veu 
Kathy Sey – veu i percussió 
Yolanda Sey – veu 
Albert Bartolomé – Piano, te-
clat i saxo 

Músiques de butxaca comença temporada 
amb The Sey Sisters i el cartell d’entrades exhaurides

Qui vulgui assistir al concert 
i no hagi comprat entrada, té 
l’oportunitat de provar sort i 
participar en els sorteigs d’en-
trades que els mitjans de co-
municació col·laboradors de 
les Músiques ofereixen a tra-
vés de les seves xarxes.
L’Ateneu Igualadí organitza ci-
cle de concerts amb el suport 
del Departament de Cultura 
de l’Ajuntament d’Igualada i la 
complicitat de col·laboradors i 
patrocinadors. 
L’Acústic,  Òmnium Cultural, 
Van Bruc International, Ren-
da Urbana, Cafè de l’Ateneu, 

Primeras Marcas, Supermas, 
Enric Martí Videoproduc-
cions, Canal Taronja, Ràdio 
Igualada, Infoanoia.cat, Ano-
iaDiari, Anoia Ràdio, Surt-
decasa.cat, la Veu de l’Anoia i 
Fruiteria Pilar.
A la web www.musiquesde-
butxaca.cat està disponible la 
programació de la temporada 
i l’opció de comprar les entra-
des anticipades. Ens podeu se-
guir a a les xarxes a través Fa-
cebook Músiques de butxaca, 
a Twitter @MusiquesButxaca 
i Instagram musiquesdebut-
xaca

MUSEUS / LA VEU 

Com cada primer diu-
menge de mes, aquest 
3 febrer, a les 11:30h, 

el Museu de la Pell d’Igualada 
convida a participar en una visi-
ta guiada i gratuïta per les seves 
exposicions permanents, que 
permetran conèixer el món de 
la pell i les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de pell 
i L’ofici d’adober. L’home i l’aigua 
presenta una visió general de les 
qualitats i l’ús de l’aigua. Aquí, la 
col·lecció d’estris i enginys hi-
dràulics es reforça amb el Canal 
d’Experimentació, que ajuda el 
visitant a comprendre els mè-
todes de canalització i d’aprofi-

tament energètic i industrial de 
l’aigua. Univers de pell és una de 
les sales centrades en la pell i es 
dedica a explicar el seu ús per 
la humanitat al llarg del temps 

a través d’una selecció acurada 
d’objectes confeccionats total 
o parcialment amb pell, que 
exemplifiquen les múltiples 
aplicacions i utilitats del cuir. 

Diumenge, nova visita guiada i gratuïta al Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia

L’altre espai dedicat a la pell, 
L’ofici d’adober, se centra en el 
treball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines 
i màquines són els testimonis 

dels inicis manufacturers i de 
la millora constant fins a la im-
plantació industrial, que explica 
la vigència dels processos pro-
ductius de les adoberies actuals 
i la configuració de tot el barri 
del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada a 
pocs metres de Cal Boyer i al 
costat del rec, canal medieval 
que abastia les fàbriques de la 
zona. En aquest espai hi ha la 
posada en escena de l’ofici ar-
tesanal de l’adob de la pell gros-
sa o bovina, que transporta al 
visitant a la Igualada preindus-
trial.
Per a demanar més informa-
ció al voltant d’aquesta pro-
posta es pot trucar al telèfon 
del Museu, el 93 804 67 52.
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TEATRE / LA VEU 

L’actriu i cantant Aida 
Oset protagonitza 
aquest dissabte, 2 de 

febrer a les 21h, al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, La lleugeresa 
i altres cançons. El muntatge 
és una producció de la com-
panyia Teatre Nu que arriba 
a Igualada abans de la seva 
presentació a la Sala Beckett 
de Barcelona. Ivan Benet fa 
un pas més enllà en la seva 
carrera afrontant la direcció 
d’aquest projecte. Un espec-
tacle escrit per ell i per Víctor 
Borràs que afronta la dico-
tomia entre pesantor i lleu-
geresa. Això els ha estimulat 
a crear quelcom a mig camí 
entre el musical, el cabaret i 
el monòleg interior. Un joc 
de miralls on tothom s’hi pot 
veure reflectit. 
La representació, organitzada 
per la Regidoria de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada, compta amb el 
suport del Programa.cat del 
departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i 
de l’Oficina de Difusió Artís-
tica (ODA) de la Diputació de 
Barcelona. Les entrades es po-
den comprar anticipadament 
a www.ticketea.com i al Punt 
de Difusió Cultural i Turística 
d’Igualada, al c/ Garcia Fossas 
2, de dimarts a divendres de 
18:30 a 20:30h i dissabte d’11 
a 14h. També des d’una hora 
abans de la funció a la taquilla 
del Passatge Vives. Les locali-
tats tenen un preu de 15 i 12 
euros, amb descomptes per a 
diversos col·lectius. 

La lleugeresa i altres cançons 
Una infermera ha hagut de 
deixar la feina: tancada a casa 
seva es mira al mirall i no es 
reconeix. Reconstruirà els fets 
en forma de monòleg interior. 
A poc a poc, l’espectador des-
cobrirà que per la seva vida hi 
suren constantment la idea de 
lleugeresa, l’alliberament de 
lligams, la provisionalitat, el 
núvol i la virtualitat. Els er-
rors i les decisions del passat 
es converteixen en pesantor 
rigorosa que només la mú-
sica calmarà. A través de les 
cançons alleugerirà la seva 
condició d’animal hipermo-
dern. Un thriller musical, un 
homenatge a les infermeres i 
un conte cantat per mostrar 
l’impuls que empeny a tren-
car lligams, a abandonar-se a 

la provisionalitat, l’evanescèn-
cia, la frivolitat i la virtualitat. 

Un joc de miralls 
L’actor Ivan Benet debuta com 
autor amb aquest espectacle 
i es pregunta què tenen en 

comú el filòsof francès Gilles 
Lipovetsky i una infermera 
que canta? Aparentment res. 
Són només dues idees que 
s’han anat barrejant a mesura 
que el projecte anava prenent 
forma. L’impuls inicial parteix 
de la necessitat de donar veu, 
a través del teatre, al pensa-
ment filosòfic contemporani i 
que aquest impuls no deixi de 
banda el fet lúdic que el ma-
teix teatre imposa. Des de les 
arts plàstiques fins a la indús-
tria de l’energia, de la infor-
màtica a les pràctiques consu-
mistes, de l’educació a l’esport 
i el culte al cos, les relacions 
sexuals, l’imaginari col·lectiu i 
individual, en el terreny de la 
vida personal.
Així com la moral tradicio-
nal tendia a la pesantor rigo-
rosa i a la obligatorietat, avui 
es tendeix cap a una hiper-
modernitat alliberadora que, 
malgrat tot, presenta una 
doble cara. Per un costat hi 
ha l’alliberament, la llibertat 
individual, la comoditat, la 
indiferència, la idea cool del 
món, el relax interior; però 
per una altra banda aquestes 
necessitats creen noves an-
goixes, la desinformació de la 
sobreinformació, la soledat de 
l’individu. Aquests contrastos 
sumats al concepte també de 
Lipovetsky de “Narcís con-
temporani”, ens han portat a 
pensar que la idea efímera del 
teatre hi casa perfectament i 
que aquesta dicotomia entre 

pesantor i lleugeresa estimula 
a crear quelcom que estigui a 
mig camí entre el musical i el 
monòleg interior.
Aquí és on entra en joc la 
peça fonamental: l’Aida Oset, 
actriu i música, membre del 

duet de música electrònica 
Nuu. La casualitat fa que el 
so Nuu es transformi en Nu 
i el resultat sigui l’altra peça 
fonamental d’aquest viatge, el 
Teatre Nu, còmplices absoluts 
i indispensables. Sola a l’esce-

nari, la protagonista serà una 
cantant que podria venir d’un 
món lyncheà, podria haver 
caigut dins d’un bolero o en-
carnar l’electrònica islandesa, 
però serà també una inferme-
ra d’un hospital, el paradigma 

de persona intermèdia, entre 
el que som i el que hauríem de 
ser, entre el malalt i el metge. 
Una dona que anirà desco-
brint que ha hagut de deixar la 
feina i relata el que li ha passat 
mentre està a casa seva desit-
jant ser una altra persona.
Ivan Benet és un actor conegut 
per espectacles com Informe 
per a una acadèmia de Kafka, 
Premi de la Crítica 2014, 
Desig sota els oms d’O’Neill, 
L’ànec salvatge d’Ibsen, Bo-
das de sangre de Lorca, a més 

Teatre Nu porta “La lleugeresa i altres cançons” demà 
dissabte, al Teatre Municipal l’Ateneu

d’interpretar diverses pel·lí-
cules de cinema i televisió 
com El crac, Nit i dia, Polse-
res vermelles o Ventdelpla. Per 
escriure i posar en escena La 
lleugeresa i altres cançons, s’ha 
acompanyat de Víctor Borràs, 
actor, director i dramaturg, de 
la cantant i actriu, Aida Oset, 
de l’escenògrafa Clàudia Vila, 
de la dissenyadora d’il·lumi-
nació, Ganecha Gil, de la dis-
senyadora de vestuari, Maria 
Armengol, del dissenyador de 
so, Guillem Llotje, i de la pro-
ductora teatral, Maria Hervàs.

Teatre Nu
Teatre Nu és un col·lectiu de 
professionals de l’art escènic 
que creen i fan girar les seves 
creacions. Creuen en el teatre 
com un art comunitari, en què 
la suma de talents individuals 
fa créixer cada nou projecte, 
mirant sempre d’aprendre i 
sorprendre.
Són de Sant Martí de Tous, des 
d’on miren d’exportar arreu el 
seu projecte. L’espai on treba-
llen, La Casa del Teatre Nu, és 
un local obert al públic i als 
professionals per acollir inqui-
etuds, idees, projectes i múlti-
ples sensibilitats. Des de l’any 
2000 han creat una quinzena 
de muntatges, la majoria adre-
çats a tots els públics. La Cia. 
Teatre Nu està formada per 
Maria Hervás, Víctor Borràs, 
Francesc Mas, Montse Pelfort, 
Gerard Palomas, Montse Va-
lentí i Paula Crespo.

Aida Oset protagonitza 
la nova proposta de la 
companyia anoienca, 

escrita per Ivan Benet i 
Víctor Borràs

EXPOSICIONS / LA VEU 

L’any 2019 és un any ple 
d’efemèrides literàries. És 
per això que la sala l’Em-
premta de Gràfiques Vila-
nova, amb la col·laboració 
de la Biblioteca Central 
d’Igualada, ha volgut ho-
menatjar obres i escriptors 
que enguany celebren l’ani-
versari amb l’exposició “Un 
any d’aniversaris, un any de 
lectures”, animant també a 
la gent a llegir o redesco-
brir aquests clàssics.
L’exposició mostra més 
d’una desena d’obres entre 
les quals trobem un poe-
ma visual de Joan Brossa 

en motiu de l’Any Brossa, que 
commemora el centenari del 
naixement de l’autor; la no-
vel·la 20.000 leguas de viaje 
submarino de Jules Verne, en 
celebració del 150è aniver-
sari de la primera edició del 
llibre, i el conegut conte El 
Petit Príncep en commemo-
ració dels 75 anys de la mort 
de l’autor, Antoine de Saint-
Exupéry.
“Un any d’aniversaris, un any 
de lectures” es podrà veure 
fins al 8 de febrer a l’aparador 
de la sala l’Empremta, situada 
al carrer de Santa Maria nú-
mero 12, just davant de l’en-
trada lateral de la Basílica de 
Santa Maria d’Igualada.

L’Empremta acull l’exposició “Un any 
d’aniversaris, un any de lectures”
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora en-
ceta aquest cap de set-
mana la Programació 

Febrer/Maig 2019 amb un 
espectacle d’alt nivell: Les co-
ses excepcionals, un text del 
prestigiós dramaturg Duncan 
Macmillan interpretat bri-
llantment pe Pau Roca, una 
producció de Sixto Paz Pro-
duccions i El Terrat. L’obra s’ha 
convertit en un dels espec-
tacles més aplaudits i de més 
èxit de la temporada. Després 
d’estrenar-se al Festival Tem-
porada Alta de Girona al mes 
d’octubre i de fer temporada 
a Barcelona, engega una gira 
per tot Catalunya amb el Tea-
tre de l’Aurora com una de les 
primeres cites al calendari.
Pau Roca explica, “volem ser-
vir aquest text amb l’honeste-
dat més salvatge i descarnada 
possible. Volem tenir la va-
lentia de ser vulnerables i ge-
nerosos fins a més no poder. 
Volem transgredir les barreres 
del teatre i, parlant de les co-
ses més senzilles imaginables, 

abraçar-nos amb cada un de 
vosaltres. Fa temps que sa-
bem que sou els protagonistes. 
Però aquest cop ressonarà per 
les parets del teatre. Ressona-
rà per sempre més. Que tots 
junts en fem un. Que el tea-
tre ens uneix. I que les coses 
milloren. Potser no sempre 
es tornen excepcionals. Però 

milloren”.
La companyia Sixto Paz Pro-
duccions ja va passar pel Te-
atre de l’Aurora amb l’obra 
Pulmons (2014), un text del 
mateix dramaturg, Duncan 
Macmillan i amb Carlota Ol-
cina i Pau Roca com a prota-
gonistes. L’obra va tenir una 
gran rebuda per part del pú-

“Les coses excepcionals”, estrena de la nova 
programació del Teatre de l’Aurora

blic igualadí i va aconseguir 
un 84% d’ocupació.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Les co-
ses excepcionals, tindran lloc 
el divendres 1 i el dissabte 2 de 
febrer a les 21 h i el diumenge 
3 de febrer a les 19 h. Després 
de la funció de divendres, els 

espectadors podran compar-
tir les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. Les 
entrades tenen un cost de 15 
€ i 12 € (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. 

Més informació
Per conèixer més a fons la pro-
gramació i el sistema de venda 
i reserva de localitats es pot 
consultar la pàgina web www.
teatreaurora.cat o bé seguir 
tota l’actualitat a través
dels canals de facebook, twit-
ter i instagram del teatre: @
teatreaurora.

El conegut actor 
Pau Roca interpreta un 

divertit i tendre
monòleg sobre les coses 

de la vida que valen 
la pena

TEATRE / LA VEU 

Pau Roca és actor, di-
rector i productor te-
atral. Fa sis anys que 

va crear una companyia de 
teatre, Sixto Paz Producci-
ons i fa dos anys que és el 
propietari d’un restaurant 
-Lluritu- a Barcelona. Va es-
tudiar direcció a l’Escola Su-
perior de Cinema i Audiovi-
suals de Catalunya (ESCAC)
combinant-ho amb forma-
ció d’actor i ha fet televisió, 
teatre i cinema. L’hem pogut 
veure en sèries televisives 
com Ventdelplà o MIR i ha 
dut als escenaris obres com 
La cabra o qui és Sylvia?, The 
Guarry Men Show (que tam-
bé va ser dirigida per ell) o 
bé Pulmons, entre d’altres.

L’any 2013 decideixes cre-
ar la companyia Sixto Paz 
Produccions, per què?
Vaig decidir crear-la per-
què tenia ganes de poder 
dur a terme projectes per-
sonals. Venia d’estar molts 
anys a Madrid fent sèries i 

volia poder donar sortida a 
les nostres inquietuds i fer-
ho amb els meus amics. Vaig 
trucar-los i els vaig dir: voleu 
fer una companyia? i amb una 
colla de gent que no venia es-
pecíficament del mon del tea-
tre: el Jan Vilanova, l’Adriana 
Nadal i la Paula Bosch, vam 
crear la companyia.

Què es Pau Roca, més actor o 
més director?
Des de sempre he actuat, i del 
que treballo més és d’actor. El 
fet de dirigir és una inquietud 
que tinc i que ara, amb la pro-
ductora, puc tirar endavant. 
De tota manera em sento prou 
còmode fent les dues coses.

Tu has fet d’actor en sèries te-
levisives també. És compati-
ble amb la feina de l’escenari?
Jo sempre dic el mateix: depèn 
del projecte però si aquest fos 
proporcional en el teatre que 
en la televisió, a tots els nivells 
segurament em decantaria 
pel teatre. També depèn molt 
de cada moment de la vida, 
el treball en una sèrie et dona 

una seguretat econòmica que 
a vegades malauradament el 
teatre no té.

Aquest cap de setmana al Te-
atre de l’Aurora presentes la 
teva darrera obra Les coses 
excepcionals. Què veuran els 
espectadors?
És un monòleg participatiu 
que tracta sobre què estem 
disposats a fer per aquells que 
estimem. És una obra molt 
lluminosa perquè el punt de 
vista del personatge és molt 
constructiu. És una obra que 
crea una comunitat amb el 
públic, és com si tot junts fós-
sim un. 

En aquesta obra estàs sol dalt 
de l’escenari però comptes 
amb la complicitat del pú-
blic. És complicat arribar a 
aquesta interacció?
No, gens. De fet, la gent que ve 
amb més por és la que acaba 
sortint més contenta perquè 
se n’adonen que no té res a 
veure amb pànic escènic ni 
res semblant i que cadascú té 
unes responsabilitats molt pe-

tites, i veuen que el personatge 
protagonista és tan vulnera-
ble, que la gent el vol ajudar. 

Per què vas triar aquesta 
obra de Duncan McMillan, 
del qual ja havies dut al tea-
tre una altra obra, Pulmons?
Quan vam fer Pulmons va ser 
una experiència meravellosa, 
una d’aquelles que semblen 
tocades per la vareta, va ser 
molt exitosa, va agradar molt 
i vam estar molt temps fent-
la. Vam buscar altres textos 
d’aquest mateix autor i ens va 
sorgir aquest Les coses excep-
cionals que en va enamorar. 
Penso que és una obra plena 
d’humanitat, connecta molt 
amb cada una de les persones. 
Molta gent, després de veure 
l’obra comença a fer llistes i a 
Barcelona, al Capitol, vam fer 
com un joc que a la sortida del 
teatre qui volgués en un post-
it hi podia escriure un element 
excepcional que consideri  que 
val la pena viure per això i va 
ser preciós! La gent va guar-
nir les parets del Capitol amb 
multitud de paperets amb co-

ses excepcionals.

Un teatre petit com és l’Au-
rora, és l’ideal per a una 
obra d’aquest tipus?
Penso que la majoria d’obres 
si es poden fer íntimament, 
millor i aquesta és per a un 
teatre de màxim 200 perso-
nes, que és el teníem al Ca-
pitol.

Creus que el teatre cata-
là està passant per un bon 
moment?
Crec que encara que tími-
dament, és un moment de 
renovació i veig gent molt 
jove preparada, fent feina i 
creient-s’ho.
Però a nivell institucional 
ens sentim poc recolzats, les 
companyies de teatre tro-
bem a faltar que hi hagi una 
aposta dels teatres públics 
que permetin a les compa-
nyies, no viure dels ens pú-
blics sinó petites empentes 
que els ajudin a guanyar-se 
la vida en espais que són de 
tothom.

Pau Roca: “Les coses excepcionals” és una obra plena d’humanitat
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Mostra Igualada ha 
presentat aquest di-
lluns 28 de gener la 

imatge de la 30a edició, a càrrec 
de la prestigiosa pintora i il·lus-
tradora Carme Solé Vendrell. 
La Fira celebrarà l’aniversari 
amb l’eslògan “Espectacles que 
et fan créixer” i reivindicant la 
cultura com una font d’aliment 
imprescindible per créixer com 
a persones, a qualsevol edat. 
Per aquest motiu, la protago-
nista del cartell és una nena 
nodrida d’espectacles, que es 
posa de puntetes per fer-se més 
i més gran.
Solé Vendrell –figura puntal 
en la història de la il·lustració 
infantil a Catalunya i gran de-
fensora dels drets dels infants 
(és l’autora de l’emblemàtica 
campanya ‘Why?’ a la qual la 
Mostra va adherir-se el 2015)– 
explica que la imatge, “al ma-
teix temps que simbolitza un 
infant, públic a qui va destina-
da la Mostra, ho fa de la cultu-
ra, que creix alimentant-se de 
la creació dels artistes, de pun-
tetes, sense fer soroll estira els 
braços per arribar ben amunt”.
 
Les arts i la cultura, protago-
nistes de la il·lustració 
L’artista ha volgut crear una 
imatge plena de simbologia i 
referències culturals. La nena 
va vestida amb un vestit de te-
atre on hi ha pintats elements 
que representen totes les arts 
i la cultura de la que ens ali-
mentem. Així, hi veiem temà-
tica literària, amb El Pinocchio 
de Collodi, que representa la 
literatura com a part de l’ima-
ginari de moltes generacions. 
També aquest personatge in-
tegra la música amb uns cascs 
actuals. La il·lustradora també 
ha incorporat un dels perso-
natges de l’espectacle dels Cla-
ca, “Mori el Merma”, on hi ve-
iem referents de teatre i titelles. 
L’art de la pintura hi és present 

de la mà de Joan Miró, que va 
fer el disseny de personatges i 
va pintar el seu món portat a 
tres dimensions. El teatre del 
cos és encarnat amb el mim 
Pawel Rouba. El cartell tam-
bé reivindica la dansa amb el 
Sol, personatge d’un projecte 
personal de Solé Vendrell amb 
“Magenta, la petita fada” que 
parteix d’un text de Jaume Es-
cala. El mussol representa la 
saviesa i l’estel l’infinit que ens 
il·lumina. Tampoc hi podia 
faltar el compromís de l’art i 
dels artistes simbolitzats amb 
la campanya WHY? en defensa 
dels drets dels infants. Final-
ment, el color vermell també 
està molt estudiat a la il·lustra-
ció, associat als telons del teatre 
i simbolitzant la vitalitat de la 
Mostra, que aquest any arriba 
als 30 anys.
 
Carme Solé Vendrell, una 
vida dedicada a la il·lustració 
infantil 
Carme Solé Vendrell és una 
pintora i il·lustradora de pro-

jecció internacional. La seva 
trajectòria es caracteritza per 
la defensa dels drets dels in-
fants (autora de la popular 
campanya ‘Why?’) i ocupa un 
lloc destacat en la història de 
la il·lustració infantil a Cata-
lunya. En 50 anys de carrera 
ha il·lustrat més de 800 llibres 
-alguns amb textos propis-, 
ha publicat en diversos països 
(Regne Unit, França, Itàlia, 
Alemanya, EUA, Canadà, No-
ruega, Holanda, Dinamarca, 
Brasil, Taiwan, Japó, i Corea), 
ha exposat i fet conferències 
arreu del món, ha col·laborat 
en sèries de dibuixos animats 
i amb diferents revistes per a 
infants, ha fet treballs de carte-
llisme, escenografia, dramatúr-
gia, direcció de teatre, etc. Ha 
estat distingida amb nombro-
sos premis entre els quals des-
taquen: Janusz Korczak 1979, 
Nacional de ilustración 1979, 
Catalònia 1984, Critici in Erba 
1992, Octogone la Fonte 1992, 
Creu de Sant Jordi 2006, Naci-
onal de ilustración 2013. 

Mostra Igualada celebra 30 anys amb un 
cartell de Carme Solé Vendrell i l’espectacle 
de gran format dels Plasticiens Volants 

 La companyia francesa Plas-
ticiens Volants oferirà un 
espectacle de gran format al 
Parc Central, estrena absolu-
ta a Espanya
El plat fort de la 30a edició de 
la Mostra Igualada tindrà lloc 
el dissabte 6 d’abril a les 21:30h 
amb l’actuació de la companyia 
francesa Plasticiens Volants, 
que oferirà un espectacle de 
gran format al Parc Central 
d’Igualada. L’espectacle Leo-
nardo, somnis i malsons, estre-
na absoluta a Espanya, és una 
proposta molt visual pensada 
per ser vista per milers de per-
sones. L’obra està basada en la 
figura de Leonardo da Vinci i 
reinventa les fantasies del mes-
tre de la mà de Salai, el seu dei-
xeble. La companyia, a través 
de figures inflables gegants, 
evoca els invents, el coneixe-
ment, l’art, tècnica i els proces-
sos creatius de da Vinci.
 
Una exposició i la publicació 
d’un llibre explicaran la tra-
jectòria de la Fira 
A més a més, Mostra Igualada 
celebrarà els 30 anys amb l’ex-
posició Mostra Igualada, tres 
dècades d’espectacles infantils 
i juvenils, un recorregut gràfic 
i audiovisual pels 30 anys de 
la Fira amb què els visitants 
podran reviure la història de 
la Mostra a través dels seus es-
pectacles, fotografies i cartells. 
L’exposició es podrà veure del 
3 al 21 d’abril a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions. I també 
amb la publicació del llibre 
Mostra Igualada: 30 anys, una 
mirada enrere i fins l’actuali-
tat amb la veu dels diferents 
directors artístics, la relació 
de totes les companyies par-
ticipants i altres curiositats 
històriques. Es presentarà a 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada el divendres 5 d’abril a 
les 19h de la mà de la seva 
autora, la periodista Núria 
Cañamares, i totes les perso-
nes que hi han col·laborat.

CULTURA / LA VEU 

Divertida i profitosa tarda la 
de dilluns passat per als cente-
nars d’assistents a l’AUGA. Va 
repetir Edu Balsells, igualadí 
i pastor. Si fa un parell d’anys 
va explicar com és viu essent 
pastor d’un gros ramat d’ove-
lles, aquesta vegada el repte va 
ser molt més gran: fer cent ki-
lòmetres amb el ramat seguit 
les antigues “carrerades” tot 
anant de Querol fins a Sant 
Boi de Llobregat.
El van acompanyar en els cinc 
dies de ruta dos antics pas-
tors: en Cuca i en Joan Rovira 
i també sis joves amb ganes de 
veure i viure l’experiència. Un 
documental d’uns vint minuts 
fet per Dan Ortínez permetrà 
divulgar-ho i recordar-ho. De 
l’antic camí de pastors en que-
den pocs trams. La resta esta 
colgat per asfalt, autopistes,a-
ve’s i polígons industrials.
I el proper dilluns Álvaro 
Bayona, esquiador, explicarà 
com es viu desprès de ser en-
vestit per un allau de neu

AUGA: Cent 
quilòmetres amb 
dues-centes ovelles

Dimarts, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central tindrà 
lloc la presentació del conte 
“Rona se mira: tengo los ojos 
verdes!”, acompanyat d’un 
taller per treballar l’autoco-
neixement, les emocions i 
l’autoestima en els infants. A 
càrrec de Míriam Ródenas. 
Recomanat per a infants a 
partir de 5 anys.

Conte-taller sobre 
l’autoestima

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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Aquesta setmana s’ha 
presentat la progra-
mació musical del 

Cicle Escena Sonora per 
aquest hivern, que alterna-
rà concerts al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu i al Teatre de 
l’Aurora durant els mesos de 
febrer, març i abril. 
La primera cita serà el pro-
per dissabte 16 de febrer a 
les 21h al Teatre Municipal 
l’Ateneu, quan la cantant 
Anna Roig i el compositor 
capelladí Àlex Cassanyes 
acompanyat de la seva Big 
Band, presentaran el seu 
nou projecte La Tendresse. 
Hommage aux belles chan-
sons. La unió entre les can-
çons franceses que més li 
agraden a l’Anna Roig (Jac-
ques Brel, Claude Nougaro, 
Serge Gainsbourg...) i les 
composicions exquisides i 
curoses del capelladí Àlex 
Cassanyes, arranjades i in-
terpretades per a una Big 
Band de catorze músics. Un 
espectacle que ha exhau-
rit totes les entrades en la 
seva presentació a Vilafran-
ca, i que després de passar 
per Vilanova i la Geltrú, es 
presentarà a Igualada, en 
tot just el que serà, el tercer 
concert d’una gira que re-
correrà tot el país.

Quimi Portet serà l’altre 
gran protagonista del cicle 
al Teatre Municipal l’Ate-
neu, el dissabte 16 de març 
a les 21h, quan el músic 
vigatà hi presentarà el seu 
desè treball en solitari Festa 
Major d’Hivern (Quisso Re-
cords-Fina Estampa, 2018). 
Atenent-nos a la reacció de 
crítica i públic, sensació de 
clàssic instantani de la seva 
trajectòria per a un disc on 
trobem al guitarrista indo-
mable, al mestre de l’aforis-
me, al fi estilista de l’humor 
i al poeta brillant. Tots els 
perfils d’un Quimi Portet 
en un repertori que, alternat 
amb temes clau de la seva 
carrera, oferirà en directe 
amb la companyia de Jordi 

Busquets (guitarra) i Ángel 
Celada (bateria). 
Dos concerts més que se 
sumen a la programació 
del Teatre de l’Aurora 
La banda barcelonina Lju-
bliana & The Seawolf, lide-
rada per Pol Batlle, presen-
tarà el seu tercer i recent 
disc Libra, el diumenge 3 
de març a les 19h al Teatre 
de l’Aurora. Un quartet de 
músics versàtils que propo-
sen un so que planeja sense 
complexos entre la psicodè-
lia, les guitarres precises, el 
krautrock i amb certs aro-
mes de jazz. 
I per tancar aquest Cicle Es-
cena Sonora, també al Tea-
tre de l’Aurora, el diumenge 
14 d’abril a les 19h, la can-

tant Celeste Alías, una de les 
veus amb més personalitat i 
projecció de l’escena musical 
catalana, presentarà l’especta-
cle ‘Tot sembla tan senzill’. Un 
espectacle que surt de l’admi-
ració i l’amor que la cantant, 
sent per Montserrat Abelló 
(1918-2014), una de les poe-
tes més significatives i presti-
gioses de la literatura catalana 
dels segles XX i XXI. Amb 
la complicitat del guitarrista 
Santi Careta i la rapsoda Sònia 
Moya, Alías posa veu a un es-
pectacle lluminós i emotiu en 
què la paraula de Montserrat 
Abelló pren nous matisos i 
reflexos i la música s’amara de 
la dicció d’aquesta poeta excel-
lent i estimada.

Cicle Escena Sonora 
Aquesta és la segona part del 
Cicle Escena Sonora, que ja va 
començar la passada tardor, 
amb els concerts de Roger 
Mas i Joan Colomo al Teatre 
Municipal l’Ateneu, i de Jo 
Jet i Maria Ribot amb el Cor i 
The Escarteen Sisters al Teatre 
de l’Aurora. El cicle està pro-
mogut per l’empresa de ges-
tió cultural i comunicació, El 
Gest; compta amb el patroci-
ni de Moritz i la col·laboració 
d’Òmnium Anoia i les escoles 
de música d’Igualada. 
Les entrades pels concerts ja 
es troben a la venda. Les dels 

El Cicle Escena Sonora segueix amb la voluntat de 
crear una programació musical estable a Igualada

concerts del Teatre Munici-
pal l’Ateneu es poden adquirir 
al Punt de Difusió Cultural i 
Turística d’Igualada (c/Garcia 
Fossas, 2 / Plaça de la Creu) 
o a través de la plataforma 
digital Ticketea. Les dels con-
certs del Teatre de l’Aurora, es 
poden comprar a través de la 
mateixa web del teatre. 

Quimi Portet, Anna 
Roig &amp; Àlex 

Cassanyes BBP, Celeste 
Alías i Ljubliana & the 
Seawolf, les propostes 

per aquest hivern

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

Dissabte,  dia 23 febrer 2019         Hora Sortida:  16.45h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Lliure de Gracia. Entrades garantides a platea

 
 
 

L’ÚLTIM ACTE Teatre Goya

Dia 16 de març de 2019                 Hora de sortida:  15.45 h

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 acompan-
yat 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

Un text fonamental el dramaturg en llengua alemanya Thomas Bernhard basat en fets reals. El feixisme, revisitat per Krystian Lupa. A l’extrem de l’actualitat. 
Irreductible. Premi de la Crítica de Barcelona 2016 al Millor Espectacle, a la Millor Actriu Principal per a Marta Angelat i al Millor Espai Sonor per a Roger Ábalos  
Retrat bernhardià d’una família intoxicada pel nazisme; un ampli espectre de símptomes, una humanitat malalta i esguerrada. Ja no es tracta d’una ideologia, 
d’un monstre històric, sinó d’una malaltia espiritual de la humanitat. Tots els sentiments humans, valors i aspiracions estan infectades per aquest virus. Ja no 
es tracta de l’absència de moralitat, de l’amputació del bé, sinó de la moralitat malalta i esguerrada, de la bondat falsi�cada.  La malaltia profunda de l’home 
contemporani que genera individus invàlids segons el diagnòstic de Thomas Bernhard. Uns germans afectats pel virus de la mutació actual del nazisme, 
enclaustrats en una existència familiar falsi�cada, en una presó estreta i as�xiant creada i custodiada per ells mateixos, en què es respira l’odi, la por i la 
impossibilitat de ser feliç... Krystian Lupa 

Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

DAVANT LA JUBILACIÓ Teatre Lliure de Gracia
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Des que va començar 
Merlí, la sèrie de gran 
èxit de TV3, una de 

les seves protagonistes, Eli-
sabet Casanovas (Barcelona, 
1994), ha trepitjat diversos te-
atres d’arreu del país, entre ells 
el TNC o el Poliorama. Aques-
ta tardor va protagonitzar Kas-
sandra, una particular obra 
que revisiona un tràgic per-
sonatge de la mitologia grega, 
i el 19 de gener estrenava La 
Tendresa, una coproducció de 
Dagoll Dagom i T de Teatre 
dirigida per Alfredo Sanzol. 
La jove actriu parla d’aquesta 
comèdia d’inspiració shakes-
peariana i reflexiona sobre la 
seva carrera un any després 
del final de Merlí.

Després d’un 2018 en què 
hem dit adéu a Merlí i t’has 
estrenat com a protagonista 
al TNC, el 19 de gener estre-
naves La Tendresa, una co-
mèdia de llenyataires i prin-
ceses. Què ens hi trobarem?
La Tendresa és una obra que 
busca la reconciliació i la con-
vivència entre els dos gèneres; 
de fet, crec que també estem en 
un moment de qüestionar-se 
molt el què és, el gènere. En el 
fons, l’obra busca la convivèn-
cia entre homes i dones i com 
fer-nos millors els uns als al-
tres més enllà de si som homes 
o som dones. Alfredo Sanzol, 
l’autor i director, situa l’obra 

al voltant del 1500 i crea una 
atmosfera shakespeariana fent 
una creació meravellosa i bru-
tal. En resum, és una reconci-
liació entre els dos sexes i, per 
altra banda, crec que també 
tracta molt la relació de pa-
res i fills i ‘l’alliberament’ que 
es necessita respecte als pares 
per  avançar a la vida.

Has passat de Kassandra, 
una revisió d’un personatge 
de la tragèdia grega, a LaTen-
dresa, una obra inspirada en 
les comèdies shakespearia-
nes, grans tradicions teatrals 
universals ben diferenciades. 
Tenies ganes de tornar a fer 
una comèdia? Com ha estat 
el procés de creació en cada 
cas?
A mi em costa separar comè-
dia de no comèdia; no en el 
sentit estricte del gènere te-
atral, sinó perquè per a mi el 
que és important és la història 
que expliques i, que faci gràcia 
o no, ve després. Jo crec que, 
si no vius les emocions que el 
personatge i la història dema-
nen, és igual si és una comèdia 
o no. Llavors, tenia ganes de 
fer aquesta obra, però no pel 
fet de ser una comèdia sinó 
per la història, que la trobo 
molt tendre realment. Res-
pecte Kassandra, clar, són dos 
processos absolutament molt 
diferents. Kassandra va ser 
un procés molt absorbent i La 
Tendresa és una altra cosa, pel 
simple fet que a Kassandra es-

tava sola sobre un escenari i jo 
mai ho havia estat. També te-
nia ganes de tornar a treballar 
amb una companyia perquè 
també m’agrada molt.

A Kassandra et vas estrenar 
tu sola a l’escenari inter-
pretant un personatge molt 
complex. Com ha estat l’ex-
periència?
L’experiència ha estat molt 
forta i molt positiva perquè 
he après moltes coses i amb 
el Sergi Belbel, el director de 
Kassandra, m’hi entenc molt 
treballant, per tant, el procés 
creatiu ja va ser molt inspira-
dor. Hi havia molta llibertat 
per provar i equivocar-te, que 
a mi em va anar molt bé, i, 
alhora, em feia estar molt se-
gura a l’hora de fer prèvies o 
assajos amb el públic perquè 
sentia que estava construïda. 
Però, uau!, ha sigut un bon tri-
pi diari, eh, mai havia tingut 
un procés així, perquè et fa 
estar en un estat que cada dia 
és diferent. El públic sempre 
participa d’una manera dife-
rent, l’ambient que es genera 
sempre és diferent... llavors és 
tenir les rendes i, a partir d’ai-
xò, que la història arribi.

Trobes a faltar la Tània, el 
teu personatge a Merlí?
Trobo a faltar moltes coses: 
l’ambient de rodatge, la fa-
mília que vam crear... perquè 
això és allò bonic, també, 

d’aquesta feina, que en cada 
projecte crees famílies i n’hi 
ha que són molt especials, i 
és el cas de Merlí 2.000%, per-
què, per a molts de nosaltres, 
era la primera feina que tení-
em i això ens ha fet aprendre 
moltíssim, tant a nivell pro-
fessional com a nivell humà. 
Va ser molt inspirador, la ve-
ritat, però no trobo a faltar la 
Tània, simplement agraeixo 
haver pogut participar en un 
projecte així i haver-ne pogut 
aprendre tant, dels companys i 
companyes, de l’equip tècnic... 
va ser molt guai, la veritat, va 
ser una experiència molt forta 
també, però crec que tampoc 
tindria sentit trobar-ho a fal-
tar perquè la vida avança.

Com valores la teva etapa 
post Merlí?
Tot té molt a veure amb l’apre-
nentatge; jo crec que l’apre-
nentatge és etern i poder-lo 
dur a terme és una meravella. 
I, a mi, per exemple, treballar 
en teatre m’ha fet aprendre 
moltíssim. Però, per mi no hi 
ha un Merlí i un post Merlí; 
simplement la vida segueix i 
és cert que el llegat de Merlí 
ens ha obert moltes portes i 
jo d’això n’estic súper agraïda, 
però també hi va haver molt 
d’esforç al darrere.

Amb Merlí vau entrar als 
menjadors de molta gent i, 
a més, també heu travessat 

fronteres. Quin creus que és 
el secret del seu èxit?
Per mi és el fil de la filosofia 
que hi ha per cosir totes les 
trames. A mi, com a especta-
dora almenys, això és el que 
m’agradava més dels guions. A 
la primera temporada, sobre-
tot, crec que es nota molt. A 
mi el barrejar la filosofia amb 
les realitats dels personatges 
em sembla brutal. També crec 
que ha sigut una sèrie molt 
cuidada a tots els nivells; vull 
dir que també han tingut molt 
en compte que nosaltres amb 
vint anys no havíem treballat 
a nivell professional, i es van 
fer molts assajos. Tot allò tèc-
nic estava molt cuidat, també: 
direcció, fotografia, etc.

Què en penses del terme ‘ge-
neració Merlí’ que s’ha utilit-
zat per referir-se a l’elenc de 
joves actors que us heu do-
nat a conèixer amb la sèrie?
És veritat que els deu o onze 
actors de Merlí, amb vint 
anys, hem entrat als menja-
dors de la gent però, per mi 
hi ha tanta gent amb tant ta-
lent i amb ganes de treballar 
-o que ja estan treballant- que 
crec que seria molt erroni 
dir ‘generació Merlí’, perquè 
limita una mica. Jo vaig es-
tudiar a l’Institut del Teatre i 
tinc companys i companyes 
que -bé, la majoria d’ells- són 
meravellosos i hòstia, és que 
hi ha molta energia per voler 
treballar i per això dic que no 
crec en anomenar-ho ‘gene-
ració Merlí’. Jo reivindico que 
els teatres obrin més portes a 
gent nova i gent jove perquè 
hi ha moltes ganes de treba-
llar –moltes!- i de fer les coses 
bé; gent treballadora i amb 
talent.

Amb 24 anys, has estat una 
de les protagonistes d’una 
sèrie de gran èxit, has estre-
nat diverses obres de teatre i 
has guanyat un Premi Buta-
ca. Quina valoració en fas?
En faig una valoració de molt 
agraïment, perquè tu ara de-
ies Premi Butaca, però, per 
mi, el premi és poder conti-
nuar treballant del que més 
et flipa. I a mi aquesta feina 
m’agrada molt; i ja només el 
fet de poder treballar d’això 
em sembla meravellós; això i 
l’aprenentatge, que mai para.

“Estic molt agraïda a ‘Merlí’: ens ha obert moltes 
portes, sí, però hi va haver molt d’esforç al darrere”

Elisabet Casanovas, actriu

La tendresa. / DAVID RUANO

Elisabet Casanovas. / POL ALFAGEME - CLACK



L’Asil més dolç

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Pel Nadal passat, “La Veu” de-
dicà la seva revista solidària a 
l’Asil del Sant Crist. En aque-

lles pàgines s’inserí molta informació 
històrica i gràfica sobre aquella edifi-
cació i l’obra assistencial que s’hi de-
senvolupa. Avui,  aportem un comple-
ment al contingut d’aquelles pàgines, 
fent referència a la iniciativa que, per 
la Pasqua del 2012, portà a terme la 
pastisseria Fidel Serra, la qual  va fer 
“una dolça aportació a la història de la 
nostra ciutat”
Va fer-ho elaborant una mona que re-
produí, a escala real, la Llar del Sant 

Crist d’Igualada. La direcció del mo-
numental pastís, anà a cura de Jaume 
Serra, sota el guiatge de l’arquitecta 
Sílvia Díaz. El realitzaren els pastis-
sers, Fidel Serra i José Carrillo, els 
quals necessitaren, aproximadament 
unes 120 hores de treball. Feren ser-
vir 25 Kgs. de cobertura de xocolata.
Aquella mona, excepcional, amidà: 
70 cm. x 140 cm. x 40 cm. Fou expo-
sada en els aparadors del seu establi-
ment, al carrer Nou.
Volien que els quedés una cosa maca, 
però, més que maca, els resultà ma-
queta.... 
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MÚSICA / LA VEU 

Un any més Rotary Club 
Igualada organitza el 
concert solidari que 

dóna suport a una entitat o pro-
jecte social i tindrà lloc el diu-
menge 3 de febrer a les 18,30 h 
al Teatre de l’Ateneu Igualadí. 
Enguany presenta un musical 
teatralitzat, amb música, ball, 
teatre, humor... on 12 personat-
ges entre actors, músics, balla-
rins i cantants ens faran passar 
una tarda divertida gaudint de 
l’espectacle.
Els beneficis del mateix van 
destinats a l’entitat igualadina 
SALUT MENTAL CATALU-
NYA – ANOIA , i concreta-
ment al projecte “ Club de jo-
ves “ on es vol donar un suport 
integral i comunitari a joves de 
18 a 30 anys de la comarca de 
l’Anoia que tenen algun pro-
blema relacionat amb la salut 
mental.
La Polio i Rotary : el 1985 Ro-
tary va llençar el seu programa 

Polio Plus, primera iniciativa 
per eradicar la polio al món, 
mitjançant la immunització. 
Actualment són 3 països on 
encara podem trobar Polio : 
Pakistan, Afganistan i Nigèria. 
Per això no deixarem de contri-

3 de febrer...  ja tenim el Concert 
Solidari del Rotary Club Igualada aquí

buir en la eradicació de la ma-
teixa i us animen a col·laborar 
amb les vostres aportacions per 
assolir aquest objectiu.
Les entrades es poden com-
prar a Clic Fotografia (carrer 
Sant Caterina, 29) qui ho vul-
gui també pot fer aportacions / 
donatius de “fila 0” a través del 
numero de compte ES35-0182-
8099-1402-0153-1233.  

Servisimó SL patrocina el 
concert solidari
A Servisimó SL, concessiona-
ri oficial de les marques Audi, 
Volkswagen i Skoda a Igualada, 
Tàrrega i Mollerussa, ens plau 
anunciar el nostre patrocini del 
24è concert solidari del Rotary 
Club d’Igualada que enguany 
ve amb aires de Broadway. 

MÚSICA / LA VEU 

La Coral de Santa Maria 
va oferir diumenge pas-
sat a primera hora de la 

tarda, un concert a l’església 
de la Sagrada Família, dintre 
de les festes de Vida Creixent 
d’Igualada. Desprès d’una in-
troducció de Jaume Ferrer, 
portaveu d’aquest grup de 
pregària, sota la direcció de 
Coni Torrents i  amb l’acom-
panyament al piano de Mai-
te Torrents presentaren un 
repertori de tretze cançons 
populars, havaneres, sarda-
nes i obres dels grans mes-
tres. S’inicià amb els «Goigs 
a la Mare de Déu de la Can-
dela» i finalitzà amb el «Cant 
de la senyera». A remarcar la 
interpretació de «L’amistat», 
«El meu avi», «La puntaire», 

«Espòs de Sang» i «Il Pensi-
ero» que foren molt aplau-
dides. En acabar Joan Vila i 
Joan Xifré de Vida Creixent 
regalaren un detall floral a la 
directora i a la pianista.
Per a dissabte vinent, 2 de fe-
brer, l’esmentada Coral parti-
ciparà en els cants de la missa 
de les 8 del vespre de la Sagra-
da Família, que celebrarà Mn. 
Xavier Bisbal. Comptarà amb 
l’acompanyament a l’orgue de 
Lluís Victori.
També el diumenge, 3 de fe-
brer, a les 12 del migdia a 
l’església pre-romànica de la 
Tossa de Montbui, la Coral 
de Santa Maria acompanyada 
per Maite Torrents, solemnit-
zarà l’Eucaristia de la festa de 
la Candelera i sant Blai. Serà 
presidida per Mn. Josep Ma-
ria Pujol. 

La Coral de Santa Maria, 
a la Sagrada Família 
i a la Tossa



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

En “Patufet”: una publicació que va ser tot un fenomen 
cultural de masses, durant dècades

Quan aquest 2019, “Tintín” i “Popeye” compli-
ran els seus 90 anys amb un important calen-
dari de festejos, no puc més que lamentar l’es-

càs reconeixement concedit al decurs del passat 2018 
a la commemoració de l’aniversari de la revista “Patu-
fet”, una publicació que es convertiria en emblemàtica 
i arribaria a ser un veritable fenomen de masses a la 
seva època.
Justament, coincidint amb l’aniversari del naixement 
del rondallaire, escriptor i folklorista Aureli Capmany, 
i amb la darrera edició del setmanari al novembre de 
1938; des del Departament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya, tot l’any passat, es van anar organit-
zant exposicions amb l’objectiu de donar a conèixer 
la vida i obra d’aquest gran creador per a reivindicar 
el seu llegat com a promotor de la cultura catalana i 
en especial a partir del personatge d’en Patufet. Una 
dels grans reclams ha estat al Palau Robert -fins aquest 
mateix 20 de gener- amb la  reivindicació del llegat de 
tots aquests contes. Paral·lelament també es van orga-
nitzar moltes sessions de “L’hora del conte” en algunes 
biblioteques, amb lectures compartides d’en “Patufet”.
Gairebé des de la nostàlgia, em permeto redescobrir 
el que va ser la primera revista infantil editada en ca-
talà que va aconseguir unes elevades cotes d’èxit fins a 
finals de 1938; amb una popularitat tan inusitada que 
la mateixa paraula “Patufet” servia de denominador 
comú per a designar totes les publicacions il·lustrades 
infantils d’aquella època... i de més endavant. El seu 
origen parteix del propòsit o la iniciativa d’editar una 
publicació infantil per part de Foment Autonomista 
Català, a l’any 1903. I va ser al gener de l’any següent 
quan es feia realitat la presentació del primer número 
d’aquesta publicació, de la mà d’Aureli Capmany, en 
la línia del que havia de ser un petit periòdic infantil, 
però de signe humorista i irònic; un material d’un va-
lor incalculable que s’inscrivia de seguida dins del que 
avui ja és l’herència de la literatura infantil i juvenil 
catalana fins als anys de la República i principis de la 
contesa civil. Endemés, va ser una gran innovació per 
al Patufet, el fet que alhora incorporés jocs, endevina-
lles i rondalles.  Emperò, Capmany va deixar la publi-
cació al cap d’un any i la va vendre en un moment en 

què ja es tractava d’un  projecte plenament consolidat, 
i no hi havia cap problema a passar-la a d’altres mans; 
fins que és va deixar de publicar a tombants del 1938.
Des de l’any 1910 una de les persones més comprome-
ses amb l’edició de la revista va ser el cèlebre Josep M. 
Folch i Torres; qui al costat de Manuel Marinello, Jo-
sep Morató i Manuel Folch i Torres, i –posteriorment- 
Lluís Almerich i Xavier Bonfill i els seus principals 
il·lustradors: Cornet, Junceda i Llaverias, van treballar 
per a què setmanalment la revista inclogués a més 
d’un fulletó, alguna de les narracions de Folch i Tor-
res. En no menys d’una dècada la revista va despertar 
no solament l’interès del públic infantil sinó també el 
dels adolescents; arribant així, publicació rere publi-
cació, a totes les esferes de la societat catalana, especi-
alment les capes burgeses i fins i tot les més modestes 
que, amb aquesta lectura, se sumaven a perfeccionar 
els seus coneixements de català... En alguns casos va 
ser més d’una la generació d’escolars que van aprendre 
a llegir en català amb aquesta revista. I, és aquí on rau 
–potser- un dels valors més destacats del setmanari: 
la seva valenta contribució a posar en primer terme 
la catalanitat del país. No obstant això, aquesta apor-
tació referida a un públic amb una certa sensibilitat 
cultural i intel·lectual es va veure obligada a cessar les 
seves publicacions a  l’any 1938 com a conseqüència 
de la controvertida situació política i social a què ha-
via abocat la Guerra Civil. Efectivament, només podia 
ser una guerra el que posaria fi a aquesta popular pu-
blicació.
En temps de postguerra, no va ser fins a partir de 
1968, que va ser represa la publicació, un episodi de 
rellançament que tan sols va durar un lustre. Avui, 
transcorreguts més de cent anys de l’aparició del seu 
primer número, la revista segueix sent una magnífica 
invitació a passar una bona estona bo i complint per-
fectament la seva missiva d’entretenir a més de cultu-
ritzar a la població. Personalment, en aquests dies, em 
sumo a fer extensiu aquest reconeixement a escriptors 
i lectors d’altres temps que hem tingut la possibilitat 
de compartir i gaudir d’un món que ja no tornarà; tot i 
que en alguns aspectes, entenc que valdria la pena res-
catar alguns principis i valors d’aquella primera època.

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

UN ANY 
D’ANIVERSARIS, UN 
ANY DE LECTURES
L’exposició mostra més d’una dese-
na d’obres que celebren aniversari, 
entre les quals trobem la novel·la 

20.000 leguas de viaje submarino de 
Jules Verne, en celebració del 150è 
aniversari de la primera edició del 
llibre, i el conegut conte El Petit 
Príncep en commemoració dels 75 
anys de la mort de l’autor, Antoine 
de Saint-Exupéry..
Fins el 8 de febrer a l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova

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

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
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Dalt,1a època, darrer número
Sota, primer número del Patufet 



cles més aplaudits de la temporada.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

VISITES GUIADES
Igualada 

Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els 
espais:.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

MÚSICA
Igualada 

24è Concert Rotary Club Igualada per al 
servei a la comunitat
‘Una nit a Brodway’ és una història emoci-
onant barrejada amb música, veus i balls. 
Un recorregut pels grans musicals narrat 
per Miquel Ripeu. Una nit inoblidable.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TEATRE
Calaf 

“Bona gent” amb Quim Masferrer. Un es-
pectacle ple de veritat,un espectacle ho-
nest.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal

CONCERT VERMUT
Capellades 

Faggle Folk serà el grup musical que ens 
delectarà, amb Santi Méndez, guitarra i 
Àngel Laguna, wisthles i altres pitos. Músi-
ca tradicional irlandesa i catalana..
Diumenge a la 1 del migdia a la cafeteria 
de la Lliga.

VISITA GUIADA
Sta Margarida de Montbui

Visita guiada l Palau dels Comtes de Pla-
sència. Aquest gran casal, conegut popu-
larment com la Casa Gran, es troba docu-
mentat ja des del segle XII
Diumenge a les 12 del migdia al nucli 
antic de Montbui

DILLUNS 4

CONFERÈNCIA
Igualada 

Alvaro Bayona. La vida és actitud

DIVENDRES 1

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 

The Sey Sisters
Amb una agradable fusió de l’ànima gos-
pel i de l’esperit africà, aquestes tres ger-
manes de descendència ghanesa estenen 
les seves increïbles veus arreu del món.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu

TEATRE
Igualada 

“Les coses excepcionals”, de Duncan Mac-
millan - Sixto Paz Produccions.
El conegut actor Pau Roca interpreta un 
divertit i tendre monòleg sobre les coses 
de la vida que valen la pena. Un dels es-
pectacles més aplaudits de la temporada.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

CINEMA
Capellades 

“Ladybird”. Christine, que es fa dir “Lady 
Bird”, és una adolescent de Sacramento en 
el seu últim any d’institut.
Divendres a les 7 de la tarda al Saló Rosa 
de la Lliga

DISSABTE 2

TEATRE
Igualada

“La lleugeresa i altres cançons” de Teatre 
Nu
Una infermera ha hagut de deixar la feina: 
tancada a casa seva es mirarà al mirall i 
no es reconeixerà. Reconstruirà els fets en 
forma de monòleg interior..
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 

“Les coses excepcionals”, de Duncan Mac-
millan - Sixto Paz Produccions.
El conegut actor Pau Roca interpreta un 
divertit i tendre monòleg sobre les coses 
de la vida que valen la pena. Un dels es-
pectacles més aplaudits de la temporada.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

XERRADA
Igualada

ONADES D’ENERGIA, ONADES DE 
VIDA un altre visió del part i el naixement 
des d’una perspectiva més fisiològica i 
apoderadora. Impartida per Maria Teresa 
Moncunill, llevadora d’ Aura Naixement...
Dissabte a les11 del matí al carrer St Joan 
Baptista, 63.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera

Presentació del llibre ‘El molí de Can Fer-
rer del Coll’, presentat pels autors: Anto-
ni Escudero, Eusebi i Joan Jorba, Ramon 

Mora, Joan i Josep Maria Romeu i Rosina 
Ramírez.
Dissabte a les 6 de la tarda a la Sala Vall 
d’Or del Bedorc.

XERRADA
Els Hostalets de Pierola

“Com avançarem cap a la República Cata-
lana” a càrrec de Ramir de Porrata, doctor 
enginyer en Telecomunicació, diplomat en 
Ciències Empresarials, emprenedor i em-
presari.
Dissabte a les 7 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

HORA DEL CONTE
Sta. Margarida de Montbui

“Ai, quin fred que fa”, a càrrec de Rosa Pi-
nyol. Ovelletes, on sou?  Necessitem llana, 
molta llana per a protegir-nos del fred, el 
vent i la neu…
Dissabte a les 12 del migdia a la Bibliote-
ca Mont-Àgora.

VISITA GUIADA
Sta Margarida de Montbui

Visita guiada a l’església de Santa Marga-
rida que domina part de la plaça Major de 
Montbui, s’originà quan, ja al segle XVI, 
l’antiga capella de Santa Coloma mostrà 
clars símptomes de deteriorament.
Dissabte a les 12 del migdia al nucli antic 
de Montbui

TEATRE
Calaf

“Mort a les cunetes”, amb Joan Valentí. El 
muntatge narra la historia de “La fossa de 
Can Massana o els fets de Súria”, l’afusella-
ment de vuit republicans civils i la fugida 
d’un novè, Josep Nin que ho va poder ex-
plicar.
Dissabte a les 6 de la tarda a la Sala Folch 
i Torres del Casal.

DIUMENGE 3 

TEATRE
Igualada 

“Les coses excepcionals”, de Duncan Mac-
millan - Sixto Paz Produccions.
El conegut actor Pau Roca interpreta un 
divertit i tendre monòleg sobre les coses de 
la vida que valen la pena. Un dels especta-

Ganes de superació, optimisme, treball, 
aprendre de nou. Tot això és el que mou la 
vida d’aquest  jove, que ha decidit mostrar 
al món com la força interior d’un mateix és 
capaç de guanyar totes les barreres que es 
posen al llarg del camí. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 5

HORA DEL CONTE Y TALLER
Igualada 

Rona se mira: ¡Tengo los ojos verdes! 
A càrrec de Míriam Ródenas VargasUn 
conte i un taller per treballar l’autoconei-
xement, les emocions i el reforçament de 
l’autoestima en els infants.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

CINEMA
Piera 

3 dies més de cine: “Maravillosa familia de 
Tokio”. Primera de les tres sessions cine-
matogràfiques que es podran veure durant 
tres dies seguits.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca

DIMECRES 6

CINEMA
Piera 

3 dies més de cine: “Paula”. Segona de les 
tres sessions cinematogràfiques que es po-
dran veure durant tres dies seguits.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca.

DIJOUS 7

TALLER
Igualada 

Posem la casa potes enlaire! Com utilitzar 
el Feng Shui Bagua.
El Mapa Bagua és una eina bàsica en Feng 
Shui perquè representa el pla energètic de 
la llar.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala LAB 
de l’Ateneu.

CINEMA
Piera 

3 dies més de cine: “Norman, el hombre 
que lo conseguía todo”. Darrera de les tres 
sessions cinematogràfiques que es podran 
veure durant tres dies seguits.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

SOPEM LLIGATS
Capellades 

Josep M. Romaguera. Coneixerem de la 
vora la vida i efemèrides d’aquest capelladí 
nascut a la nostra vila l’any 1957, en una 
família treballadora..
Dijous a les 9 del vespre al Saló Rosa de 
la Lliga

AGENDA
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Racisme i injustícia
Estrena •  El blues de Beale Street

RAMON ROBERT / 

A questa pel·lícula està basada 
en una novel·la de molta qua-
litat. De fet, el llibre El blues 

de Beale Street és ja un gran clàssic de 
la literatura nord-americana del segle 
XX. En ella l’escriptor James Baldwin 
dóna veu a Tish, una noia de dinou 
anys embarassada d’un jove escultor 
anomenat Fonny. Nuvis des de l’insti-
tut, van decidir casar-se i formar una 
família, però els seus plans es trun-
quen quan ell és injustament acusat 
de violació i empresonat. A través 
del relat de Tish recorrem la història 
d’amor d’aquesta parella afroameri-
cana alhora que assistim a l’intent 
desesperat de la família per alliberar 
Fonny de la presó i demostrar la seva 
innocència, en una lluita contra l’hos-

tilitat i la injustícia d’un sistema racis-
ta i corrupte.
Publicada per primera vegada el 1974, 
la violència i la sensualitat de la no-
vel·la de Baldwin segueixen colpejant 
i commovent consciències amb la ca-
dència trista i passional del blues més 
sentit, avivat en les pàgines del llibre 
per l’amor més pur i l’afany de super-
vivència d’uns éssers marginats pel co-
lor de la seva pell i per la seva pobresa.
Quaranta-cinc anys després de la pu-
blicació d’aquella celebrada novel·la 
ens arriba la seva adaptació al cinema. 
No farem comparacions entre el llibre 
i la pel·lícula, per cert nomenada a 3 
premis Oscar: Millor guió, banda so-
nora i actriu de repartiment: Regina 
King. Realitzada per Barry Jenkins, la 
pel·lícula ofereix una narració exqui-
sida i un relat intimista i honest, en 
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Dones en acció
Estrena •  Viudas

RAMON ROBERT / 

E l director Steven McQueen 
és va fer conegut gràcies a 10 
años de esclavitud, premiada 

amb l’Oscar a la millor pel·lícula de 
l’any 2013. Ara ha dirigit una pel·lícu-
la molt diferent, però igualment esti-
mable: Viudas. Es tracta d’un thriller 
de caire dramàtic, però no pas mancat 
d’acció i de bon humor. Allí on s’ha 
estrenat, les crítiques han estat sem-
pre molt positives.

Es tracta d’una adaptació cinemato-
gràfica de Les vídues (Widows), mi-
nisèrie britànica de 1983, aquí am-
bientada a Chicago en l’actualitat, 
sobre quatre dones amb res en comú 
excepte un deute heretat per les ac-
tivitats criminals dels seus difunts 
marits. Verónica (Viola Davis), Alice 
(Elizabeth Debicki), Linda (Michelle 
Rodriguez) i Belle (Cynthia Erivo), 
decideixen prendre les regnes del seu 
destí i conspiren per forjar-se un fu-
tur amb les seves pròpies regles.

Creed & Rocky
Estrena •  Creed II: la leyenda de Rocky

RAMON ROBERT / 

H an passat més de quaranta 
anys i un mínim de 8 pel·lí-
cules sobre el personatge des 

que Sylvester Stallone va interpre-
tar Rocky el 1976. Aquella pel·lícula 
de boxa li va donar premis, diners i 
moltíssima fama. Quan la nissaga de 
Rocky Balboa semblava toca fons, el 
propi Stallone va reinventar-se, tra-
ient-se del barret un alhora substitut 
i hereu: Adonis Creed. Com que tant 
artísticament com comercialment la  
novetat va sortir prou bé, ara ens arri-
ba Creed 2: la leyenda de Rocky.

Amb guió del mateix Stallone i re-
alització de Steven Caple junior, la 
nova pel·lícula ens presenta a un 
Adonis Creed molt preocupat per si 
mateix. Creed (Michael B. Jordan) es 
debat entre les obligacions personals 
i l’entrenament pel seu pròxim gran 
combat. Enfrontar-se a un rival que 
té vincles amb el passat de la seva fa-
mília només intensifica la seva dèria 
per tornar al ring. Afortunadament, 
Rocky Balboa està al seu costat al llarg 
de tot el camí, i junts es qüestionaran 
pel que val la pena lluitar i descobri-
ran que res és més important que la 
família. Res de nou, però ben relatat, 
competent i molt entretingut. 

el que les emocions i els sentiments 
adquireixen una versemblant força 
expressiva. Alhora història d’amor, 

dolorosa crònica dramàtica i thriller 
social, El blues de Beale Street és una 
pel·lícula de qualitat.

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
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SOBRE RUEDAS 
França. Comèdia. De Franck Dubosc. Amb Franck Dub-
osc, Alexandra Lamce. Amb Michael Fassbender, Alicia 
Vikander, Rachel Weisz.  
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

EL BLUES DE BEALE STREET
Estats Units. Dramàtica. De Barry Jenkins. Amb Kiki 
Layne, Stephan James, Diego Luna, Regina King..
Basada en una novel·la de James Baldwin situada a Nova 
York, als anys 70. La pel·lícula segueix a Tish, una dona de 
Harlem embarassada i recent promesa que lluita contra re-
llotge per demostrar la innocència de la seva parella. Dolo-
rosa historia de amor e injustícia racial..

CREED 2: LA LEYENDA DE ROCKY
Estats Units. Boxa. De Steven Caple Jr. Amb Michael B. 
Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lund-
gren. 
Adonis Creed es debat entre les obligacions personals i l’en-
trenament pel seu pròxim gran combat. Enfrontar-se a un 
oponent que té vincles amb el passat de la seva família no-
més intensifica la seva imminent batalla al ring. Afortuna-
dament Rocky Balboa està al seu costat.

LA FAVORITA
Regne Unit. Comèdia negra. De Yorgos Lanthimos. Amb 
Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz.. 
Principis del segle XVIII. Anglaterra està en guerra contra 
França. Una reina malalta i debilitada, Anne porta la coro-
na, mentre que la seva amiga Lady Sarah governa a la pràc-
tica el país en el seu lloc. Quan una nova serventa, Abigail, 
apareix en palau, el seu encant sedueix Sarah. Nomenada a 
10 Oscar. 

BAJO EL MISMO TECHO
Espanya. Comèdia agredolça. De Juana Macías. Amb Sil-
via Abril, Jordi Sánchez, Álvaro Cervantes, Sergio Torrico. 
Els dos enfadats components d’un matrimoni, després de 
divorciar-se, hauran de seguir vivint sota el mateix sostre,  
en no trobar comprador de la seva casa i no tenir cap dels 
dos prou diners per anar-se’n a viure a un altre lloc..  

UNO MAS DE LA FAMILIA
Estats Units. Comèdia canina. De Charles Martin Smith. 
Amb Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp, 
Wes Studir. 
Narra l’aventura de Bella, una gossa que s’embarca en un vi-
atge de 400 milles per tornar a casa després de ser separada 
del seu amo. La seva gran aventura comença el dia en que 
Bella és posa a perseguir un esquirol..

VIUDAS
Regne Unit. Thriller. D’ Steve McQueen. Amb Viola Davis, 
Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Colin Farrell 
Chicago, en l’actualitat. Trobem quatre dones amb res en 
comú, excepte un deute heretat per les activitats criminals 
dels seus difunts marits. Verónica, Alice, Linda i Belle deci-
deixen prendre les regnes del seu destí i conspiren per for-
jar-se un futur amb les seves pròpies regles. 

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) 

CREED II. LA LEYENDA DE ROCKY 
Dv: 17:45/20.30
Ds: 19:15/22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:15/20:00(VOSE)

LOS LUNNIS Y EL LIBRO MAGICO
Ds: 17:15
Dg: 17:30
Dll: 17:30
Dc: 18:45

1/ CREED II
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 11:55/14:25/17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/22:00
1/ CREED II (VOSE)
Dm: 19:30

2/ GLASS 
Dv Ds Dll a Dj: 17.15/19:45/22:35
Dg: 13:00/17.15/19:45/22:35
Dm: 17:15/22:35
2/ GLASS (VOSE)
Dm: 19:45

3/ LOS LUNNIS  
Dv Dll a Dj: 18:15
3/ DRAGON BALL
Dv: 20:00
Ds: 16:00/18:00
Dg: 18:00
3/ EL VICIO DEL PODER  
Dv a Dj: 22:25
3/ GENTE QUE VIENE Y BAH
Ds a Dj: 20:00
3/ BUMBLEBEE
Dg: 13:15
3/ SPIDER-MAN
Dg: 15:40

4/ GREEN BOOK
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:05/19:50/22:45
Dg: 13:20/17:05/19:50/22:45
Dm: 17:05/22:45
4/ GREEN BOOK (VOSE)
DM: 19.50

5/ BAJO EL MISMO TECHO
Dv Dll a Dj: 18:40/20:30/22:45
Ds: 16:30/18:30/20:30/22:45
Dg: 12:30/14:30/16:30/18:30/20:30
/22:45

6/ FAMILIA AL INSTANTE
Dv Dll Dc Dj: 17:30/20:00
Ds : 16:15/18:50
Dg: 12:15/16:15/18:50
Dm: 17:30
6/ FAMILIA AL INSTANTE (VOSE)
Dm: 20:00
6/ EL REINO
Dv Dll a Dj: 22:15
Ds: 21:30

7/SUPERLOPEZ
Dv Dll a Dj: 17:10
7/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv Dll a Dj: 19.20/22:10
Ds. i Dg: 18:20/21:00
7/ MARY POPPINS
Ds: 15:45
Dg: 12:05/15:45

8/ RALPH ROMPE INTERNET
Dv a Dj: 16:55
8/ AQUAMAN
Dv a Dll Dc Dj: 19:10/21:55
Dm: 19:10
8/ AQUAMAN (VOSE)
Dm: 21:55

SALA AUDITORI

BAJO EL MISMO TECHO
Dv: 18:30/20:30
Ds i Dg:16/30/18:45/20:40

SALA PETITA

UNO MAS DE LA FAMILIA
Dv Ds: 18:30
Dg: 16:30
EL BLUES DE BEALE STREET
Dv: 20.30
Ds: 16:15/20:40
Dg: 18:30/20:40

SOBRE RUEDAS  
Dg: 18:00
VIUDAS  
Dg: 19:40
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58 | TELEVISIÓ I RÀDIO Divendres, 1 de febrer de 2019



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

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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El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

+

-

+

-

Troba les 7 diferències per Nacho Güimil

HORITZONTALS: 1. Incendi facial d’origen emocional i greus conseqüències cromàti-
ques / 2. Despullo el jugador com una gallina. Cridar a la memòria / 3. Zero a l’esquerra. 
Del món no espera sinó reconeixement del seu talent. Conill no comestible / 4. Barret so-
bre la u. El de la ciutat, antic, i el d’en Rossi nou / 5. Enemics de Regar els Lliris. Estampada 
en relleu, la samarreta / 6. Tenalla (en alfabet d’Aràbia?). Faci via per l’altra banda / 7. La 
vila, malmesa per un passeig. Antic funcionari judicial amb vel·leitats actorals / 8. I això és 
el que havia de fer, comportar-se com a tal. Gatet d’ulls maetlladets / 9. No acaba de fer el 
pes. Caminant de ciutat. Per pioc li falta poc / 10. El temps que fa, i que feia a Valldoreix. 
Ben maridada i mal col·locada / 11. Cap de trons. Resident per accident en una illa deser-
ta. Heus-lo aquí / 12. Obtingué de nou el mateix candidat. Cuc que ni a acèfal arriba / 13. 
Anàtids de cos deforme. Invertit i tot, és d’allò més tendre i carinyós.

VERTICALS: 1. Sembla un altre cuc, però és un vers llarg i un de curt. Tub electrònic per 
produir vapor de tro / 2. Vores del Nil. Gladiador que lluitava fent el pi. Queixalada final a 
l’espetec / 3. Pintat de color d’òxid, com el bon xampany. NNN / 4. Bosc que no falta a cap 
comarca. De la navegació que es practicava al Mississipi / 5. Vaca tan jove que té problemes 
d’autoafirmació. Si van avall són més a prop de la mar / 6. Pilota a l’olla. La reina de les lí-
nies temporals. De’n Figo al fogó / 7. Que alegra, car porta letícia. Conducte d’introducció 
digital per a exploració nasal / 8. Amics del Vent i l’Oratge. Cop de vent prop de la cala 
mallorquina. Surt guanyant amb el substitut / 9. No cal enviar-la a la merda, sol anar-hi 
tota sola. El nap-buf de casa fent la vertical / 10. Estan en Cobntra. Falgueres d’allò més 
radiants. Continuen Estant-hi / 11. Pescador que arrodoneix el jornal completant cabas-
sos. La lletra preferida d’en Borges / 12. Farà companyia al mag per tota l’eternitat. No és la 
comarca de la Mônica l’actriu ans del gotim.
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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

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

Sopa d’all  
Elaboració:
Posem oli en una olla i daurem els tres grans 
d’all pelats durant 1 minut
Afegim les torrades i l’aigua mineral bullent.
Que bulli uns 4 minuts
Triturem amb el minipimer i salem
Aboquem la sopa en bols que puguin anar al 
forn
Repartim el formatge ratllat pel damunt

Gratinem uns minuts, fins que ens quedi ben 
dauradet.

INGREDIENTS
Per 4 persones:

12 torrades integrals tipus 
biscotte
3 grans d’all
1 litre d’aigua mineral
50 ml d’oli d’oliva, sal
50 gr de formatge Emmental 
ratllat

propietats d l’all

L’all és un aliment indispensable en la nostra 
cuina mediterrània. Aquest bulb asiàtic arrelat 
a la nostra dieta no s’utilitza únicament per do-
nar un toc saborós als plats, sinó que també té 
grans efectes medicinals. Durant tota la història 
s’ha utilitzat l’all com a remei contra malalties, 
per tractar el mal de panxa i ferides...

Aquest aliment destaca per la seva riquesa en 
minerals (potassi, fòsfor, magnesi, zinc i iode) 
i pel seu contingut vitamínic. Les propietats 
saludables de l’all estan associades al seu con-
tingut en principis actius en sofre (al·licina, 
entre d’altres). Però els principis actius només 
es forma quan triturem o tallem l’all molt fi i 
quan el mengen cru.

L’all, sempre que es consumeixi cru, té múltiples 
beneficis medicinals. És antibiòtics, antimicòtic, 
antivíric, anticoagulant, antitrombòtic i hiper-
tensor. A més, redueix els nivells de colesterol i 
pot prevenir determinats càncers.
 

93 804 24 51 - 671 669 047

C/ del Retir, 40 08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

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
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676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Febrer
1: Cecili; Brígida d’Escòcia.

2: La Candelera: Candela (Valls), Candelaria (Tenerife). 
3: Celerina; Blai; Anscari; Claudina Thévenet .

4: Andreu Corsini; Joan de Brito; Gilbert; Joana de Valois .  
5: Àgata; Calamanda.

6: Pau Miki; Dorotea; Amand. 
7: Ricard; Teodor; Juliana; Coleta. 

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

El dissabte a la tarda, ja ho 
tenia tot a punt per anar 
a Igualada: calze del dia 

de l’ordenació, l’alba, l’estola dels 
catequistes de Sant Calassanç, 
amb el disseny d’en Francesc 
Barrachina, els punts de re-
cord... una bossa ben plena.
Aquella hora del mati no hi ha-
via cap problema de circulació... 
fins arribar a Castellolí,  on per 
variar hi havia un cotxe estim-
bat.
A casa ja m’esperava l’Andreu 
per anar al Santuari. Tot i que 
estava ben tranquil no tenia cap 
pressa per presentar-me a l’Es-
cola. 
Encara, en la distància, ja tro-
bo gent que m’està esperant: 
primers petons i abrasades. 
Preparo totes les coses mentre 
l’Andreu segueix escombrant 
les fulls del carrer. Va arribant 
la gent. Gent d’Alella, de Calella, 
de Granollers... fins i tot d’Olot! 
Semblava una representació 
bíblica: una gran multitud que 
ningú l’hauria pogut comptar, 
tres generacions de famílies, 
gent gran que ja fa anys que 
han celebrat els seus cinquanta, 
unes quantes que fan el camí 
totes soles, companys de feina 
escolar i pastoral...escolapis.
La llàstima és que no et pots 
entretenir gaire ja que en un 
moment estàs voltat d’amics 
que volen saludar-te. Quantes 
mans hauria volgut tenir per no 
deixar-me ningú, quants braços 
per demostrar-nos agraïment 
compartit. Petons d’estimació 
més personal!

Una senzilla eucaristia ens ha 
reunit a tots! A una sola veu 
hem repetit: Beneeix el Senyor, 
ànima meva: no t’oblidis mai 
dels seus favors! (Salm   103).  
No pot ser d’altra manera: me-
mòria i futur. Quantes coses cal 
agrair que cinquanta anys do-
nen per a molt! 
En el moment de donar-nos 
la pau, m’he animat a arribar 
fins al final de l’església, però 
és el moment que m’ha costat 
aguantar les emocions, en veure 
braços estirats per arribar a to-
car-me, ni que fos la punta dels 
dits i amb un somriure: ei, sóc 
aquí! He hagut de tornar per la 
via ràpida.
Comunió: pa i vi! Per continu-
ar en aquests segons cinquanta 
anys que comencem. Llargs 
aplaudiments promoguts pe 
l’Andreu i un “senzill” aperitiu 
preparat pels alumne de l’escola.  
Sort que l’amic Ramon, em deu, 
ja fa temps, un dinar del dia de 
les seves noces d’or. Potser hau-
ria tingut problemes per accep-
tar tots els interessats en fer-me 
seure avui  a la seva taula!
Ara, a continuar la vida de ma-
lat! Catèters, diàlisi, Fístules, 
Ambulàncies... Sempre amb 
bon humor! Que no en falti! 
Sort de la Comunitat de Santa 
Eulàlia que ens acompanya ben 
a prop.
Déu ens acompanya! Què més 
voleu!

Manuel Bagunya i Valls
Santa Eulàlia, 16 de gener de 

2019

Beneeix al Senyor ànima 
meva! Vaig assistir a la missa 

de comiat del Ramon 
Orga, que fou plena de 

simbolismes i de records. Tant 
Mn. Xavier Bisbal, com el Flo-
renci Oliva, el Jaume Ferrer i 
un company de treball, glossa-
ren, amb molt d’encert, la teva 
vàlua humana i espiritual.
A més, el recordatori evocava el 
teu costum d’anar a Montserrat 
a peu, amb les muntanyes i la 
Moreneta. Ella  trobarà a faltar 
les teves visites... però, ara pen-
so que no, ja que ara, us podreu 
veure de veritat, allà a la pàtria 
celestial, on creiem que la teva 
devoció i rectitud espiritual 

t’haurà portat.
També evocava el somriure. 
Tu, amb els teus acudits i jocs 
de paraules sabies fer-nos som-
riure tot sovint. Finalment, la 
Schola Cantorum, abans de 
cantar l’adient Virolai, inter-
pretà aquell cant que diu: “Tro-
barem a faltar el teu somriure”. 
És ben cert!
Igualada et trobarà a faltar. 
Eres un igualadí de soca-arrel.
Crec, però, que mancà una re-
ferència a la teva activitat pe-
riodística. Voldria, avui, evocar 
la nostra amistat d’anys i panys, 
quan escrivíem a les pàgines de 
la revista Vida...,  Tu en les de 

“Vida Deportiva”, que signaves  
amb el pseudònim de: MON-
GAME (Les tres darreres sí-
l·labes del teu nom i cognoms 
RaMON OrGA JauME) i jo, 
tot intentant fer somriure als 
lectors, amb el meu “Observa-
torio”... cosa que -sens dubte-  
tu hauries fet millor que jo.
Adéu, Mongame, com et deia 
sempre que ens veiem, recor-
dant aquells temps. Que al cel 
ens puguem reveure, tot espe-
rant que m’expliquis el darrer 
acudit!

JOSEP ELIAS FARRÉ

Recordant al Ramon

Adéu, Josep Brunet  Cortés!
Ets el segon del Grup que ens 
deixa. El segon Josep que ha 
marxat!
Has marxat quant fa molts 
pocs dies que havies complert 
els 78 anys. Però has marxat 
preparat, tal com va dir-te Mn. 
Pujol, a l’administrar-te el sa-
grament de la Unció.
Preparat pel traspàs a la casa 
del Pare, a la que hauràs arri-
bat, després de portar una vida 
conseqüent amb les teves cre-
ences.
Venies d’una família cristiana 
i seguies les seves ensenyan-
ces, i el seu exemple. Molt jove, 
encara, ja feies apostolat com 
responsable de l’Aspirantat 
d’Acció Catòlica. Amb molta 
decisió i entusiasme partici-
pares, sempre, en les nostres 
reunions i en les activitats del 
Grup de matrimonis.
Eres devot del Sant Crist 
d’Igualada i no faltaves a la seva 
festa. Al matí, l’ofici. A la tarda 
a la processó, portant el tàlem, 
evocant el cos de portants del 
Sant Crist, seguint l’exemple 
paternal.
Darrerament, havies estat coo-
perador parroquial i feies ser-
veis litúrgics, a la basílica de 
Santa Maria.
Estaves preparat! Tot plegat, a 
l’estil del teu parent, Mn. Romà 
, que va marcar pautes de con-
ducta al nostre Grup.

No seguires l’ofici de serreller 
del teu pare, ni fores estanquer, 
com la teva mare. Optares per 
ser administratiu en empreses 
anoienques.
Les tasques d’hortolà, amb les 
que gaudies, et portaren a Biu-
re, on teniu la segona residèn-
cia, i on has passat bona part de 
la teva vida.
La teva passió fou el col.lecci-
onisme. Sobre tot, els segells, 
que et portaren a la directiva 
del Grup Filatèlic d’Igualada, 
que has desenvolupat amb to-
tal eficàcia i entrega.
El sardanisme et portà a trobar 
l’amor de la teva vida: la Maria 
Pilar, que ha estat la teva espo-
sa, companya, mare dels quatre 

fills, i àvia dels vostres néts. 
Ella, i els demés familiars, són 
els que més et trobaran  a faltar,
Nosaltres, també t’enyorarem 
molt. No oblidarem  que, el 
passat dia 3, encara vas parti-
cipar de la nostra darrera festa 
de Cap d’Any.
Ara, t’hauràs retrobat amb els 
teus estimats pares,  germans i 
amb Mn. Jordi, que us va casar. 
Ells et precediren en el camí 
vers la vida eterna.
Ara, després, de tantes activi-
tats humanes i espirituals, tin-
dràs el repòs etern.
Descansa en pau! Al cel po-
guem retrobar-nos!

Grup de Matrimonis

Adéu, Josep
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

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:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 1: MR SINGLA
Pujadas, 47

DISSABTE  2: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 3: 

ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DILLUNS 4:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMARTS 5:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMECRES 6: SECANELL
Òdena, 84

DIJOUS 7: MISERACHS
Rambla Nova, 1

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H



Elia Gabarró /  
Coordinadora del Punt Comarcal de l’Anoia de l’AECC – Barcelona

Soc l’Èlia Gabarró, Coordinadora del Punt Comarcal de l’Anoia de l’AECC-
Catalunya contra el Càncer de Barcelona. Vaig començar a l’associació com a 
Treballadora Social. Ara coordino l’equip de treballadors i els serveis gratuïts que 
oferim als malalts oncològics i a les seves famílies.

Per què l’AECC va decidir posar una oficina d’atenció 
a l’Anoia?

L’any 2017 l’AECC va fer un estudi de les necessitats de 
pacients oncològics i les seves famílies i una de les conclu-

sions d’aquest informe va posar de manifest la necessitat d’apropar 
els serveis de l’AECC al territori per tal d’aproximar el servei a la 
població, en aquest cas de l’Anoia, on ja donàvem servei de psico-
oncologia a l’Hospital d’Igualada. Aquest desplegament territorial 
es va iniciar a l‘Anoia amb la inauguració del Punt Comarcal a la 
Rambla Nova 32 d’Igualada.  Seguidament s’han obert altres punts 
comarcals al Maresme, Vallès Occidental i Garraf/Alt Penedès.

Hi ha molts casos de càncer a aquesta comarca?

Segons dades del Consorci Sanitari de l’Anoia, el nombre total de 
càncers detectats durant el  2018  entre la població que  controlen 
des de l’Hospital d’Igualada és de 318 nous casos. Tot i que a la co-
marca de l’Anoia pot haver-hi més persones afectades, detectades i 
controlades per altres centres hospitalaris. A nivell de tota la provín-
cia de Barcelona, segons  dades de l’Observatori de l’AECC, el 2018 
hi va haver 31.625 nous casos.

Èlia, en què consisteix la teva feina? 

Jo, com a coordinadora del Punt Comarcal, soc la representant de 
l’AECC a l’Anoia, coordino l’equip i conjuntament organitzem actes 
de sensibilització, de conscienciació i de captació de fons, a part de 
coordinar els serveis psicosocials que oferim des del Punt Comar-
cal. També tinc la tasca de donar suport a les representants de les 
Juntes Locals que són persones voluntàries de cada poble de la co-
marca que ens representen a nivell local i que gràcies a elles la nostra 
missió arriba a moltes més persones. 

Quants sou al Punt Comarcal i quines tasques teniu?

El Punt Comarcal compta amb un psicooncòleg i una treballadora 
social per donar suport i acompanyar tant a les persones que estan 
patint la malaltia com als seus familiars, una persona que s’encar-
rega de les tasques administratives i un coordinador de voluntariat 
ubicat a l’Hospital d’Igualada. Comptem també amb els serveis que 
s’ofereixen des de la Seu provincial de Barcelona, amb una nutrici-
onista, una fisioterapeuta, organitzem colònies totalment gratuïtes 
tant per fills de persones que pateixen la malaltia, com de germans 
de nens malalts. 

Què fan els  voluntaris? 
A  Igualada hi ha 9 voluntaris hospitalaris i 2 voluntàries testimoni-
als, coordinats per en Marc Clemente, coordinador de voluntariat 
de l’AECC. La funció dels voluntaris és proporcionar companyia 
tranquil·litzadora als pacients ingressats a les plantes d’hospitalit-
zació i a l’Hospital de Dia Oncològic, on els pacients reben la qui-
mioteràpia.

Explica’ns quin és el procés que ha de seguir una persona quan li 
detecten càncer. Venen a veure-us de seguida per iniciativa prò-
pia o venen perquè  els aconsella el metge o el centre on li han 
detectat la malaltia?

La persona pot arribar derivada per professionals de serveis socials 
o de salut, o per iniciativa pròpia perquè coneix el servei. Nosaltres, 
des que vàrem inaugurar el Punt Comarcal el juliol del 2017, hem 
realitzat diverses coordinacions amb tots els serveis de la comarca, 
per tal de donar a conèixer els nostres serveis i així  arribar al màxim 
nombre de persones.

I... un cop us ve el pacient de càncer..  quin és el procés a seguir?  

Es fa una primera visita d’acollida on detectem les seves necessitats 
emocionals, socials o ambdues. A les visites pot venir tant el pacient 
com els seus familiars. Si és necessari, també ens desplacem a do-
micili. Des de Treball Social es proposa un pla de treball tant amb 
els recursos propis de l’AECC com contemplant la derivació a altres 
recursos comunitaris. 

Per què aquesta cursa? Es fa a tot Catalunya o per comarques? 

El diumenge 10 de febrer se celebrarà a Igualada la segona edició de 
la Cursa AECC Anoia en Marxa Contra el Càncer amb l’objectiu de 
recollir fons en la lluita contra aquesta malaltia. La sortida és a les 
11 h del matí des de l’Estadi Atlètic Municipal d’Igualada.  Aquestes 
curses solidàries es fan a diverses comarques i a Barcelona ciutat i 
tenen molt d’èxit. És un dia per gaudir en companyia fomentant la 
pràctica de l’esport. Els participants podran gaudir d’un escalfament 
dirigit previ a la cursa, una Màster Class de Zumba,  servei de fisi-
oteràpia, un bon esmorzar i un sorteig de magnífics premis a part 
de rebre cadascú una bossa del corredor amb una samarreta i molts 
regals! Per inscriure’s es pot fer online a la web de ticketea.com o al 
nostre Punt Comarcal a la Rambla Nova, 32.

Recapteu molts diners? En l’edició passada quants? Amb què es 
van invertir?

En l’edició passada vàrem tenir uns 500 participant i tots els diners 
recaptats van ser destinats íntegrament a la recerca oncològica  i a 
ajudes directes als malalts i a les seves famílies. Aquest any esperem 
superar les xifres de l’anterior!  

Nasser Al-Attiyah, guanyador de l’últim Dakar, es va delir del ‘Ranch’ que Valentino Rossi té a Tavulia a Itàlia. Acostumat a competir en 
condicions dures i fer amics amb els seus contrincants, va parlar d’això amb Àlex Haro, el copilot d’Òdena i un dels seus rivals més afer-
rissats en les curses pel desert. Així va saber de la finca ‘cal Pons’ de Castellfollit del Boix i de l’interès dels Esteve en vendre’s la finca. La 
proximitat del Parc Motor i la bellesa de l’entorn, va decidir al xeic a comprar. I està tan entusiasmat amb la seva adquisició, que ja planeja 
venir-hi sovint. I això que no li han dit encara que a Igualada els Reis de l’Orient fan festa grossa i que, malgrat les protestes d’alguns, no hi 
ha racisme, sinó il·lusió. I ara hi ha expectació per veure, si aquella bonica i tranquil·la masia d’una família de farmacèutics es converteix 
ara en un palau oriental i les 91 hectàrees de terreny en un nou regne de fantasia a l’Anoia. Al-Attiyah ja hi té amics que també gaudeixen 
del rugit dels motors i, de moment, no diuen res els detractors de sempre. 

“Donem suport i acompanyem a 
les persones que estan patint un 
càncer i als seus familiars”

        Pia Prat  @PiaPrat
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Espai patrocinat per:

MARCA MUNDIAL
D’ASSEGURANCES
10è ANY CONSECUTIU

Estem tan a
prop seu que 

som veïns

VINGUI A CONÈIXER-NOS  A

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.


