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L’EDITORIAL

Símbols i llibertat
U n any després de l’empresonament del 

president d’Òmnium Cultural, Jordi Cui-
xart, i el de l’Assemblea Nacional Catala-
na, Jordi Sànchez, el llaç groc s’ha con-

vertit en tot un símbol per reclamar-ne la llibertat i 
la de la resta de catalans empresonats. L’elecció del 
color groc i del llaç es va gestar l’endemà de la deten-
ció dels líders de les en-
titats sobiranistes. L’ANC 
estava reunida per orga-
nitzar la manifestació de 
les espelmes de rebuig 
a l’empresonament i els 
responsables van acordar 
que s’havia d’escollir un 
símbol de protesta per 
demanar-ne l’allibera-
ment.
La tria d’aquest color i 
d’aquest objecte obeeix 
a raons simbòliques. El 1704, durant la Guerra de 
Successió, Felip V va prohibir-lo. La raó és que en 
aquella època els partidaris de la casa del rei Borbó 
tenien el color blau com a representatiu de la casa 
reial i els Àustria, els seus antagonistes, lluïen llaços 
grocs als barrets. Un cop es van prohibir, Felip V 
va arribar a afusellar desenes de catalans per aquell 

símbol. A Catalunya també es va fer servir en la 
Diada del 1934 per reclamar la llibertat dels presos 
nacionalistes i el 2014 abans de la consulta del 9-N.
Ara, i no ens és pas nou, una resolució judicial obli-
ga a retirar els llaços dels edificis públics -que no 
els privats- en considerar que els llaços grocs són 
un símbol partidista. Els símbols aglutinen els re-

lats històrics i els dis-
cursos polítics, els 
popularitzen. Però no 
deixen de ser el reflex 
d’una voluntat popu-
lar, ni que sigui de la 
meitat del país, o de 
molta més gent. És 
una expressió clara i 
contundent del poble, 
i des del poble. A les 
esferes dels poders de 
l’Estat, continuen mi-

rant el dit quan se’ls assenyala la Lluna. 
Que continuïn mirant, que de colors n’hi ha fins a 
l’infinit i, si cal, els farem servir tots. Fins que es 
faci justícia per un empresonament desproporcionat 
i producte del càstig i l’escarment, més propi dels 
temps medievals que de l’Europa del segle XXI. 

És una expressió clara i 
contundent del poble, i des del 
poble. A les esferes dels poders 
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Greta Thunberg, lidera un mo-
viment estudiantil de protesta 
pel canvi climàtic. A Barcelona es 
van manifestar milers de persona, 
Drew Muñoz, una de les porta-
veus del moviment, va dir “no hi 
ha un planeta B”.

Elpidio José Silva, exmagistrat de 
l’Audiència Nacional, jurista i ad-
vocat penalista, va dir “les impu-
tacions inconsistents fan un dany 
terrible a la democràcia.”

Eugenio Pino, exdirector adjunt 
operatiu (DAO) i els seus col·la-
boradors Bonifacio Díez i Álvaro 
Ibáñez, així com els policies de la 
UDEF que van fer uns informes 

falsejats partint d’un pendrive del 
que ningú en sap l’autoria,  han 
vist com la Fiscalia els exculpés 
dient que “no ha quedat acreditat 
una concertació prèvia entre els 
investigats per introduir aquest 
material en el procediment penal 
que se seguia en el Jutjat Central 
d’Instrucció número 5 pel possi-
ble blanqueig de capitals contra 
Jordi Pujol Ferrusola.”

Josep Lluís Trapero, major dels 
mossos, va dir en el judici del 
TS que “la magistrada del TSJC 
va dir que les forces  de segure-
tat de l’estat i els mossos teníem 
la mateixa potestat d’actuar per 
frenar el referèndum, per va dir 
que s’havia d’actuar amb pacièn-
cia, contenció i preservar la pau 
social”.

José Antonio Nieto, exsecretari 
d’Estat de Seguretat, va respon-
dre “Trapero va actuar física-
ment en el Suprem, però amb el 
cap a l’Audiència Nacional” i va 
posar en dubte que hagués pre-
parat un dispositiu per detenir el 
President i el govern, si li ho de-

manaven, dient  “em sorprèn que 
qui va ser en part protagonista en 
la fugida del president s’oferís per 
practicar la detenció”

Manuel Marchena, magistrat del 
Suprem, va veure com les defen-
ses de l’anomenat ‘judici del pro-
cés’ l’acusaven “per haver formulat 
una pregunta clarament de càrrec 
que anteriorment havia vetat al 
fiscal a l’interrogatori del major 
Josep Lluís Trapero” i també que 
es limiti l’exhibició de vídeos. “La 
prova videogràfica és necessària 
per confrontar les declaracions de 
testimonis i els fets que relatin, o 
quan declarin fets incompatibles o 
divergents amb el que està recollit 
en les gravacions.” 

Gonzalo Boye, advocat de Car-
les Puigdemont, ha declarat que 
“presentant i retirant euroordres 
contra el president legítim i els 
consellers exiliats s’han vulnerat 
drets fonamentals de la Unió Eu-
ropea i com que aquesta estratègia 
no només ha estat preparada pel 
jutge Llarena, també s’ha denunci-
at l’Estat als tribunals de Bèlgica.”

Desafecció
L’aspecte més important que es dilu-
cida en el judici del procés és si hi va 
haver o no violència. És evident que 
de violència n’hi va haver, tothom ho 
va poder veure, i alguns no només la 
van veure sinó que la van patir. Altres 
se’n van assabentar pels mitjans de co-
municació. L’informe mèdic sobre les 
1.066 persones ferides va ser publicat, 
i no ha estat objectat. Ara bé, els episo-
dis de violència no es van produir en 
el sentit que insistentment pretenen les 
acusacions del judici. Hi va haver vio-
lència, sí, però en el sentit oposat, és a 
dir, hi va haver violència policial exer-
cida sobre la població civil, fins que va 
arribar l’ordre d’aturar les agressions al 
migdia del dia 1 d’octubre. Centenars 
de vídeos constaten aquells episodis de 
violència. No ha quedat clar qui va do-
nar l’ordre d’aturar les agressions, però 
tot indica que l’ordre venia de molt 
amunt, segurament com a conseqüèn-
cia de les pressions rebudes de la Unió 
Europea.
Però centrem-nos en la desafecció. Un 
comandament policial que declarava 
com a testimoni de l’acusació —no 
recordo el seu nom—, va dir que va 
detectar per part dels ciutadans que 
volien votar actituds de desafecte cap 
a les forces de seguretat espanyoles. 
Donava a entendre que la desafecció 
era una acció delictiva. De fet, la des-
afecció que l’1 d’octubre va detectar el 
nostre personatge té tot el sentit que hi 
fos. Les forces de seguretat espanyoles 
es van dedicar a atonyinar la gent que 
s’esperava pacíficament per votar a les 
portes dels col·legis electorals, i llavors 
va sorgir la desafecció. Veient les imat-
ges de les agressions policials, jo ma-
teix, sense anar més lluny, vaig experi-
mentar un fort sentiment de rebuig i 
desafecció cap a unes forces policials 
que més que proporcionar seguretat a 
la població civil van actuar exactament 
en el sentit contrari. I doncs, què s’es-
perava trobar el comandament policial 
que va detectar desafecció? S’esperava 
potser que els agredits aplaudirien l’ac-
tuació dels agressors?
Constatada, doncs, l’existència de la 
desafecció, té lògica preguntar-se si és 
delictiu que els ciutadans, sempre que 
ho considerin convenient, mostrin 
ostensiblement la seva desafecció. En 
una democràcia les mostres de desa-
fecció no poden ser delicte. I resulta 
del tot irrellevant que la desafecció 
ciutadana es dirigeixi cap a les forces 
d’ordre públic, cap al govern de torn, 
cap a la Guàrdia Urbana o cap a la fa-
mília Borbón, hereva política directa 
de la dictadura franquista. La desafec-
ció pot agradar més o menys, però no 
és delicte.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



Darrerament no hi ha dia que no 
escoltem o llegim una notícia so-
bre la violència masclista vers la 
dona. L’augment de la violència 

de gènere fa tremolar la Terra; el 2018 van ser 
47 les víctimes mortals a Espanya, quasi una 
per setmana; l’Hospital Clínic de Barcelona 
ha informat que només el 2018 van atendre 
400 casos d’agressions sexuals, un 33% més 
que l’any anterior. Malgrat creix el rebuig a la 
violència masclista, el 15 % dels homes enca-
ra accepten l’agressió física i el 20% dels nois 
veuen com quelcom normal controlar a la 
seva parella.
A què es deu el flagell masclista? On trobar 
l’explicació d’aquest fatídic comportament 
sempitern? Gelosia, masculinitat patriarcal, 
xoc entre masclisme i feminisme, misogínia 
són conceptes claus per anar a la casuística 
de la  deplorable i preocupant tendència que 
no s’atura ni es redueix, ans al contrari va en 
augment.   
Les explicacions i els arguments que s’estan 
donant són múltiples i divergeixen en funció 
de la disciplina i del especialista que ho ana-
litza en tant que sigui d’una escola de pensa-
ment o d’altre. La qüestió és que existeix un 
patiment que s’ha de resoldre des de l’arrel. 
No n’hi ha prou en fer una crida a frenar la 
violència de gènere, majorment de l’home so-
bre la dona, a través de campanyes de consci-
enciació als centres educatius de secundària 
o en incrementar les mesures policials i judi-
cials. Cal recercar un model social i cultural 
que dibuixi un horitzó on el pensament vagi 
creant idees per anar minvant  rellevància a la 

qüestió de les relacions de gènere i d’aquesta 
forma enlairar el concepte ontològic de per-
sones per damunt de la masculinitat i la fe-
minitat. 
El problema rau en què per a molts la mas-
culinitat patriarcal es veu amenaçada i això 
s’interpreta com una catàstrofe que en con-
seqüència acaba provocant aversió a allò fe-
mení i justificació de la violència masclista. 
L’home no vol perdre el control i menys el 
poder. Així s’accentuen frases que es tenien, 
-almenys això es creia- en desús com “sigues 
fort, sigues home” que condueixen a perpe-
tuar la idea que la masculinitat és superior a 
la feminitat intoxicant d’aquesta manera, la 
ment dels joves que, al cap i a la fi, acaben te-
nint comportaments violents  per protegir la 
seva virilitat. En aquest ordre de qüestions cal 
esmentar també la perniciosa influència de la 
pornografia sobre els més joves, consumidors 
febles quan es tracta de nois entre 12 i 17 anys 
que encara s’estan formant a nivell d’estruc-
tura mental i de consciència social i moral. 
El porno on line que visualitzen els menors, 
també els adults sense cap mena de dubte, és 
cada cop més violent i masclista on la nena, 
la noia, la dona o la iaia queden reduïdes a la 
més ignominiosa condició. 
Certament sempre, des de temps immemo-
rials, les societats consolidades sota el model 
patriarcal, que són la majoria com tots molt 
bé sabem (les societats matriarcals desafor-
tunadament representen grups reduïts i molt 
aïllants) s’han caracteritzat per un compor-
tament cultural que dona poder a l’home en 
detriment de la dona que, en molts casos, és 

subjugada. El patriarcat, al llarg de la histò-
ria, s’ha caracteritzat per promoure un patró 
de conducte fonamentat en la competència, 
en les relacions de poder, en l’enfrontament 
constant i sistemàtic: home front dona, po-
der espiritual front poder terrenal, reis front 
papes, Església front Estat, propietat privada 
front res pública, patró front obrer, sindicalis-
me front empresa, socialisme front capitalis-
me, masclisme front feminisme.
A les antípodes d’aquest escenari es pot cons-
tatar que allà on les dones ostenten el poder, 
ja siguin pobles, ciutats o societats mercantils, 
es creen sinergies i maneres de fer generoses 
i pacífiques que contrasten amb el món dels 
homes que continua  sent, en ple segle XXI, 
competitiu, intolerant i violent.
Per a tant, des del meu punt de vista, per tren-
car la tendència masclista i misògina calen ac-
tuacions que vagin a l’arrel del problema com 
apuntava al començament. Són necessaris 
esforços, actuacions i plans multidisciplinaris 
que abordin allò masculí i allò femení des de 
l’òptica de la persona humana. L’epistemolo-
gia del gènere no ha portat més que confusió, 
contradicció i enfrontament. Cal analitzar 
cas per cas per obtenir dades fiables sobre si 
un acte violent, sigui físic o sexual ha estat 
produït per una conducta cultural o per una 
reacció promoguda per gelosia patològica lli-
gada a disfuncions provinents de traumes o 
complexos (per exemple pel complex d’Èdip).
El camí no és fàcil ni planer però no hi ha més 
remei que aconseguir un canvi de model so-
cial, cultural i ètic.  
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Creus que s’acabarà traient la pancarta a favor 
dels presos polítics de l’Ajuntament d’Igualada?

 Sí 44,7%  No 55,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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Recollida de signatures per a conve-
ni digne per a l’edifici conegut com 
la bonnemaison
Plataforma feminista de l’Anoia

L’any 1922, un grup de dones, liderat per Frances-
ca Bonnemaison van construir l’edifici situat a Sant 
Pere més Baix número,7, per a la seu de l’Institut 
de Cultura de la Dona. Posteriorment aquest edifici 
fou cedit a la Diputació de Barcelona, però amb una 
condició explicitada en la clàusula del document de 
cessió, que deia que l’edifici s’havia de destinar a l’ús 
per al qual fou creat, és a dir per fomentar la cultura 
de les dones.
Durant anys la Diputació va incomplir aquest man-
dat, fins que el moviment de dones va  reclamar que 
tornés al seu ús legítim. D’aquí va néixer el Centre de 
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, La Bon-
ne, que l’any 2003, que va passar a compartir espai 
amb l’Oficina de Polítiques d’Igualtat, la Biblioteca i 

l’Escola de la Dona.
Aquest any La Bonne celebrava 15 anys del seu nai-
xement i tot augurava que en la renovació del conve-
ni d’ús d’espais es reflectiria una millora. L’oficina de 
gestió de recintes ha posat “pals a les rodes” a totes i 
cada una de les activitats que s’han realitzat, amb es-
pecial incisió a les obres escèniques, ja que no volien 
que els teatres fossin teatres sinó sales de conferèn-
cies, per poder seguir amb el seu negoci a costa dels 
nostres espais. Cal dir que hem viscut situacions de 
mòbing, assetjament i tota mena de males arts.
Per això, ha arribat el moment de dir prou, i  ja no 
accepten més aquesta situació de violència instituci-
onal patriarcal cap a un espai legítim de les dones, i 
exigeixen a la Diputació que deixi de fer un ús il·legí-
tim de l’Edifici Bonnemaison i s’insta a buscar solu-
cions, als màxims responsables d’aquest despropòsit: 
Marc Castells President de la Diputació i Jordi Martí, 
Diputat delegat de Presidència, responsable de dur a 
terme la negociació.

No volem un Protocol general d’actuacions que ens 
garanteix la continuïtat per un període ni acurt ni a 
mitjà termini. Les dones no ens ho mereixem: el dret 
és nostre i els terminis, doncs, també.
No volem un Protocol lligat a una Comissió tècnica 
bilateral on haurem novament de lluitar per acon-
seguir que els nostres drets heretats s’ajustin a les 
condicions/requeriments legals, tècnics, o materials 
-fruit d’una voluntat política- tant llunyanes de les 
necessitats de les dones.
Exigim un conveni que garanteixi l’ús de l’Edifici 
Francesca Bonnemaison per les dones i que s’acabi 
amb l’ús il·legítim dels espais per a lucre i benefici de 
la Diputació de Barcelona.
En tant que dones, i tenint en compte que Marc cas-
tells és President de la Diputació a partir del seu càrrec 
d’Alcalde d’Igualada, hem signat i ens sumem a aquest 
manifest, perquè La Bonnemaison és de les dones!.

Igualada, 12 de març de 2019
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JOSEP M. CARRERAS

Madrid

Confesso que anava a Ma-
drid amb una certa pre-
venció. Tal i com estan les 
coses i amb una extrema 

dreta agressiva i prepotent, pensava 
que era anar-nos a ficar a la gola del 
llop. Els amics veien la meva actitud 
com una exageració i em parlaven 

dels dos Madrids, l’oficial i el popular. En realitat jo 
estava ja convençut que calia anar-hi, encara que pos-
siblement no seria com les manifestacions de Barce-
lona o Brussel·les. Amb aquest sentiment vaig pujar a 
l’autobús disposat a afrontar les vuit hores de trajecte.
Aviat em vaig adonar que les meves apreciacions no 
eren correctes. A l’autovia tot eren busos i estelades 
i salutacions. L’estació de servei on vàrem esmorzar 
estava literalment col·lapsada; l’ambient era de festa 
i alegria. Ningú pensava que hagués de passar res; 
anàvem a manifestar-nos com ho hem fet sempre: 
pacíficament i educadament, com a persones. Res 
de provocacions ni violència, però amb una voluntat 

contundent de defensa dels nostres drets.
Vàrem trepitjar la capital del Regne dues hores abans 
de la manifestació. Aquí l’ambient era d’eufòria de 
pensar on érem i perquè hi érem.  Era emocionant 
veure onejar banderes de Galícia, les Canàries, Euska-
di... que venien a donar.nos suport. Les més aplaudi-
des varen ser les de Castella-Lleó, i a un dels que les 
portava  li queien les llàgrimes. Els demòcrates caste-
llans –els que s’identifiquen amb els “comuneros”del 
segle XVI-- han sofert  per partida doble: acusats de 
botxins, conqueridors i destructors de cultures, però 
en realitat víctimes perseguides per la defensa de les 
institucions pròpies de les ciutats enfront de l’absolu-
tisme imperialista de  la monarquia.
La manifestació va ser una autèntica festa. Els milers 
d’estelades, càntics, crits a favor de la república i per la 
llibertat dels presos polítics en ple cor de la capital del 
centralisme polític per força havia de coure als que 
no saben fer altra cosa que denigrar l’adversari. La 
seva premsa no va parar de treure importància a un 
esdeveniment que va desbordar totes les previsions. 

Sense vergonya varen parlar de “hordas separatistas”; 
varen dir que la convocatòria havia “punxat” amb 
una assistència de 18.000 persones. Una vegada més 
tergiversaven la veritat. Era fàcilment comprovable la 
presència de més de 500 autocars. Si comptem unes 
50 persones cadascun; més 10 trens d’alta velocitat 
a 400 persones per tren; més de 200 autocaravanes, 
sense comptar els nombrosos cotxes particulars  i els 
que viuen a Madrid (que també n’hi havia), tot plegat 
donaria una xifra com a mínim de 70.000 persones. 
Ja estem acostumats a aquesta rècula de mentides per 
amagar la realitat, però és una mostra de manca de 
principis ètics dels informadors al servei de la po-
lítica.
Crits, cants, discursos... tot plegat un esclat de vida 
en un capvespre primaveral que a molts ens va do-
nar ànims per seguir endavant malgrat tot i tots. 
“No passaran” cridava la  gent. Jo pensava que no 
som només un mur per impedir el pas, sinó que 
avancem. La primavera de la llibertat és cada dia 
més aprop. Ningú ens aturarà.
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Viu el Parc de la Serralada de Marina amb 
activitats lúdiques i culturals

El programa d’acti-
vitats que es desen-
volupa al Parc de la 
Serralada de Mari-

na sota el paraigües “Viu el 
parc” s’estructura en la seva 
18ena edició en quatre actes 
centrals: Nit d’estels, Música 
als parcs, Matinal al Parc i 
Poesia als parcs.
El dissabte 23 de març tin-
drà lloc la tradicional “Nit 
d’estels” a l’Observatori As-
tronòmic de Tiana a les 20. 
30h, a càrrec dels astrònoms 
de l’entitat. Les places són 
limitades i cal fer reserva 
anticipada a nitsdestelsma-
rina@fusic.org.
El 23 de març al monestir de 
Sant Jeroni de la Murtra tin-
drà lloc un recital de “Músi-
ca als parcs” sobre els sons 
de la Mediterrània a càrrec 
de la guitarra de Gani Mir-
zo i la veu de Neila Benbeny 
i amb la degustació i venda 
de productes del Parc.
El dissabte 29 de juny està 
programada la “Poesia als 
parcs”. La cita és a Montca-
da i Reixac, amb un recital 
poètico-musical a càrrec 
d’Alfons Olma, a l’ermita de 
Sant Pere de Reixac. Aquest 
acte està inclòs dins el cicle 
Poesia als parcs. Lletres i 
paisatges.
La “Matinal al Parc” tindrà 
lloc el diumenge 24 de març 
–de 10.30h a 14h- al mo-
nestir de Sant Jeroni de la 
Murtra. És una oportunitat 
de conèixer aquest espai na-

tural d’una forma diferent, 
amb activitats i tallers que 
apropen al coneixement del 
patrimoni natural i cultural 
del parc. Està programat 
l’Espai de contes (històries 
acompanyades de música 
a càrrec de Roger Canals), 
Vesteix el teu personatge és 
un taller de vestits amb teles 
i taller d’accessoris de vestu-
ari amb una petita drama-
tització i Contes encantats 
amb 4 petits escenaris de 
contes i jocs i espais per en-
dinsar-se en els contes tra-
dicionals.
En el marc de la Matinal 
també estan programades 
visites guiades al claustre 
del monestir jerònim, fun-
dar el 1416 pel mercader 
barceloní Bertran Nicolau, 
i també als seus entorns i 
conreus. Per aquesta acti-
vitat hi ha places limitades 
però la inscripció es fa al 
mateix monestir. Es poden 
visitar els horts que l’Associ-
ació Conreu Sereny treballa 
en els espais del monestir.
Si aneu a gaudir de la Matinal, 
no oblideu la càmera fotogrà-
fica per poder participar en 
el VI Concurs de Fotografia 
Digital del Parc. Les vostres 
fotografies es podran lliurar 
fins el 31 de maig.
Tota la informació la po-
deu trobar a www.diba.
cat/viuelparc i a les xar-
xes socials de la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Dipu-
tació de Barcelona.

Arxiu de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona organitza la 18a edició d’un programa d’activitats per a totes les edats 
en un entorn natural privilegiat.  



Permeti’m senyora mi-
nistra de Justícia (?) 
d’Espanya que a través 
d’aquesta carta li doni 

un consell: deturi el judici farsa 
que s’està perpetrant al Tribunal 
Supremo. Pari’l perquè cada dia 
fan més el ridícul.

Quan encara rèiem per l’ocurrència del Fairy, ens 
hem trobat amb les noves “ensonyacions” dels 
agents de la benemèrita que varen participar en els 
escorcolls del 19 i del 20 de setembre, en les càrre-
gues policials de l’1 d’octubre i en l’anàlisis de la do-
cumentació obtinguda en els esmentats escorcolls. 
Dimarts assistíem astorats a la declaració d’un 
comandant que deia haver vist “la bandera de on-
niun”. I preguntat al respecte deia que és “una tela 
cuadrada, pone onniun, es verde, tiene rayas y un 
palo”. Satisfet de la seva declaració va fer una nova 
aportació a la desfilada de mentides assegurant que 
la presidenta Carme Forcadell va passar en cotxe 
per la Via Laietana “y des de la ventanilla jaleava 
a los presentes a enfrentarse a la comitiva judicial”, 
sense adonar-se el benaventurat que feia un mo-
ment que havia declarat que “los manifestantes cor-
taron la calle”. 
Senyora ministra de Justícia, pot dir-me com pot 
passar un cotxe per un carrer tallat i amb més de 
tres-centes persones ocupant tota l’amplada del 
carrer? Pot preguntar-li a l’heroic membre del cos 
per què una setmana després dels fets no ho va po-
sar en el seu informe oficial i ha esperat un any i 
mig a dir-ho en seu judicial?

Hem vist guàrdies mentint i el jutge Marchena im-
pedint a les defenses mostrar els vídeos que demos-
tren la mentida. El dia 20 de setembre vaig partici-
par activament de les manifestacions al Passeig de 
Gràcia, a la plaça Sant Jaume i a la Via Laietana. 
El que jo vaig viure no té absolutament res a veure 
amb el que declaren sota jurament, els agents de la 
guàrdia civil. Res a veure.
Les sis setmanes judici farsa han deixat clar que el 
jutge Llarena ha construït un castell a l’aire que ara 
els fiscals no troben la manera de mantenir-lo dret. 
Ho diguérem en el seu moment, això de Llarena és 
una prevaricació de llibre.
Si no fos perquè hi ha nou persones que fa més 
d’un any que estan empresonades, podríem seguir 
les sessions del judici/farsa amb un bol de crispetes 
i fer-nos un panxó de riure a cada nova ocurrència. 
Però la situació dels presos és massa dura perquè 
sigui lícit prendre’ns-ho com un entreteniment.
Al pas que anem, senyora Dolores Delgado, això 
del judici només pot empitjorar, per més estones 
que dediquin a “preparar” testimonis. Sigui hones-
ta, faci honor a la seva professió i faci retirar tots els 
càrrecs, alliberi els presos i demani explicacions pel 
desastre del drama que es representa al Convento 
de las Salesas reales de Madrid. (Un nom ben adi-
ent per a la seu d’un Tribunal que sembla arrelat a 
la Inquisición.) 

Hem vist guàrdies mentint i el jutge 
Marchena impedint a les defenses 

mostrar els vídeos que demostren la 
mentida

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Carta oberta a 
Dolores Delgado

Poesia dels carnavals

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Avui, una aportació po-
ètica al tema del Car-
naval. Fa més de cinc 
segles que la documen-

tació igualadina ens parla de la pre-
sència de la festa. Antiga, doncs, 
ho és. L’anem celebrant, amb alts i 
baixos, des de temps immemori-

al… prohibicions a part. Són d’aquelles diades que 
“hi han de ser” en la vida festiva de les ciutats. No 
en puc fer història. Sí, però, oferir-ne una pinzella-
da. La fotografia que s’adjunta és de l’any 1998. És 
d’un muntatge que es va preparar per a la cinquena 
sessió de Poesia Viva. Feia pocs mesos que s’havia 
iniciat aquella etapa mensual de sessions poètiques 
al Teatre de l’Aurora. La il·lusió per al projecte es-
tava intacta, i va durar anys. Força anys, catorze. La 
instantània gràfica ens permet veure els participants 
d’aquell dia en el moment de correspondre als aplau-
diments d’un públic que s’anava fent amic i fidel. 
Aquell 21 de febrer tot va ser poesia i gresca. El guió 
de l’espectacle, llegint-lo avui, ens dóna unes certes 
pistes de com enteníem nosaltres, vint anys enrere, 
la disbauxa carnavalesca.
Per ajudar a contextualitzar-ne l’esperit, es va triar 
Josep Maria de Sagarra, un dels poetes catalans per 
excel·lència, del qual s’escenificaren uns fragments 
de l’obra teatral La careta (1922). Una parella es tro-
ben, amagats per les màscares, en un ball de carna-
val. Ella pregunta: Qui sou? Vostra presència em ve de 
nou. Ell, respon:  Senyora, som un home i una dona, 
/ no us sembla prou? / Vós sou dona, i això vol dir 
postura, / i això vol dir insinceritat, / vol dir pell fina 
que no s’aventura / amb gran facilitat. / Vol dir galta 
que és tota flamarada / encara que es pinti de blanca 
gelor, / vol dir boca que vol ser besada / encara que di-
gui que no. / I jo sóc un home, senyora, que espera / la 
besada i el cel, / però un home vol dir mà graponera, / 
paraula mig de mel i mig de fel, / ull que no dissimula, 
/ i llavi que no fila molt segur / i dit que no recula / en-
cara que el fruit no sigui prou madur. / Si us trobés al 
passeig o a l’escaleta, / parlaria un xic més dissimulat, 
/ però com que tots dos duem careta / em sembla que 
us puc dir la veritat.
L’igualadí Josep Maria Borràs i Codina,  aquell sa-

cerdot poeta que tenia fama d’avançat al temps, va 
publicar en el llibre Pessics a l’ànima (1947) el poe-
ma “Carnaval!”, com a expressió dels seus neguits. 
Oferia sempre en els seus escrits o des de la trona, la 
doctrina eclesial i el rerefons d’una litúrgia inequívo-
ca de l’època. No semblava pas la d’un avançat. Se li 
va llegir el poema a l’Aurora. Una visió negra, ja forta 
des de les primeres ratlles: La nit cau en els braços 
del diable; / tot és ben fred pels carrerons perduts / i 
una mena de queixa inacabable / gemega dintre els 
bronquis mig vençuts…/ Carnaval! Nit de llums i de 
begudes / i de cançons i xiscles esquerdats; / de cares i 
de mans desconegudes / i cinisme de joves desbocats. 
/ És un dia de sang i de mentida; / de clavar ganivets 
qui sap a on / i de perdre, entre crits, la flor de vida / 
que és el millor que es pot tenir en el món.  
Es recitaren altres textos de poetes igualadins. Exem-
ples: El carnestoltes i Apunts de carnaval (Antoni 
Prat), o Carnestoltes animal (Lurdes Estruch). I de 
Poesia Viva de Barcelona: Carnaval i Febrer (Jordina 
Nadal) i Pelats (Pere Feliu, d’Artés). En un prodigi 
de caracterització, Lleonard del Rio declamà amb 
delirant humor el seu Pregó del Carnestoltes, apor-
tació histriònica, des del fals sostre del teatre. Fins i 
tot es va llegir, i perdonin la cita, el poema d’un “no 
poeta”:  Venècia, 6 d’agost del 1985. En un viatge a 
Venècia, agombolat pel marc, vaig escriure en calent, 
allà mateix, un text que acabava així: Les màscares 
del carnaval, / avui quietes als aparadors, / ens fan 
una ganyota. / La nostra vida és, qui sap, / el gran 
carnaval. / Però avui no hi pensem. / Avui vivim, amb 
plenitud, / la il·lusió del moment present, / l’hora feliç. 
/ Demà, demà qui sap, / potser despertarem. / Però 
avui, només avui, / Venècia és nostra.
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La moda igualadina fa un salt endavant amb una potent 
campanya de comunicació per projectar-se al món
REDACCIÓ / LA VEU 

L a moda igualadina fa 
un salt endavant per 
projectar-se al món i 

poder competir així al mercat 
global amb la resta de clúster 
tèxtils europeus en igualtat de 
condicions. El Clúster Tèxtil i 
Moda d’Igualada ha presentat 
aquest dijous una ambiciosa 
campanya de comunicació 
amb el nom d’“Igualada Fashi-
on Go Digital”, impulsada per 
l’agrupació tèxtil FAGEPI amb 
la col·laboració de Fira d’Igua-
lada, que compta amb iniciati-
ves com el nou portal web de 
moda tricot.fashion i el fashi-
on film “Knitting Dreams”.
L’objectiu de la campanya de 
promoció digital és projectar 
tot el potencial del clúster tèx-
til d’Igualada al món per tal 
d’atraure compradors i disse-
nyadors que apostin per fabri-
car al territori. Aquesta cam-
panya compta amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
es vincula a l’estratègia muni-
cipal de suport a les Indústries 
del Disseny de la ciutat d’Igua-
lada i a la comarca de l’Anoia.
La campanya compta amb 
dues grans accions de comu-
nicació, d’una banda el por-
tal web tricot.fashion, l’únic 
portal europeu especialitzat 
en gènere de punt, que serà 
un marketplace per posar en 
contacte proveïdors i mar-
ques, a més de recollir con-
tinguts d’interès per al sec-
tor sobre moda, innovació i 
aspectes tècnics de procés de 
fabricació tèxtil.

Igualada

La campanya es va pre-
sentar ahir a l’Adoberia 

Bella, i pretén ser un 
nou atractiu per atrau-
re negoci a la comarca

Fashion Film
D’altra banda, l’acció estre-
lla de la campanya és la cre-
ació d’un “Fashion Film”, un 
micro-curtmetratge titulat 
“Knitting Dreams” que per-
metrà promocionar el tèxtil 
d’Igualada en diversos fes-
tivals internacionals espe-
cialitzats en aquest tipus de 
gènere cinematogràfic que tri-
omfa actualment al sector de 
la moda.
Tan el portal web com el film 
s’han presentat en un acte 
aquest dijous dia 21 de març a 
l’Adoberia Bella, que ha comp-
tat també amb una xerrada 
de l’expert en comunicació 
audiovisual Josep Maria Ga-
nyet i amb les intervencions 
del president de Fagepi, Josep 
Ignasi Reixach, el director de 
FITEX, David García, i l’alcal-
de d’Igualada i president de la 
Diputació de Barcelona, Marc 
Castells. 

“Knitting Dreams”, el primer 
fashion film fet a l’Anoia
Un Fashion Film és un curt-
metratge que serveix a les 
grans marques de moda pro-
mocionar un producte amb 
un concepte innovador i ar-
tístic, i amb les eines i tècni-
ques pròpies del cinema. Hi 
ha diversos festivals internaci-

onals especialitzats en aquest 
tipus de produccions audio-
visuals a ciutats com Barcelo-
na, Madrid, Milà, Berlín, Los 
Angeles, Londres, Miami i Is-
tanbul. Precisament, amb l’ob-
jectiu que el tèxtil fet a l’Anoia 
tingui presència en aquests 
certàmens que se celebren ar-
reu del món, el Clúster ha im-
pulsat el microcrutmetratge 
“Knitting Dreams”, dissenyat 
i produït per l’empresa Box-
com d’Igualada que fusiona 
cinema, moda i publicitat, i 
presenta de forma creativa i 
estètica uns valors que van 
associats a la producció tèxtil 
anoienca, com ara la proximi-
tat.
Amb aquest microcurt, de set 
minuts de durada, el Clúster 
Tèxtil d’Igualada segueix els 
passos de marques com Prada, 
Dior, Cartier, Armani, Chanel 
o Zara que ja han produït i 
promocionat els seus propis 
Fashions Films.

Tricot.fashion, el portal eu-
ropeu especialitzat en punt
La web www.tricot.fashion, 
que estarà en funcionament 

el proper mes de juny, esde-
vindrà l’únic portal europeu 
especialitzat en gènere de 
punt. L’objectiu d’aquest web 
es atreure l’atenció de compra-
dors, dissenyadors, responsa-
bles de producte de marques i 
cadenes de moda aportant-los 
informació del sector del gè-
nere de punt en general i, en 
especial, la informació relativa 
als proveïdors anoiencs per-
què apostin per treballar amb 
ells. Un cop vinculats al portal 
i familiaritzats amb el contin-
gut, els internautes podran 
trobar fabricants especialitzats 
en punt que treballen al clús-

ter i contactar directament 
amb ells.
El contingut l’elaboraran es-
pecialistes en disseny en punt 
d’escoles de disseny o despat-
xos d’estilisme de prestigi i 
especialistes d’innovació en 
punt de FITEX. A més del 
contingut propi de la web, 
s’elaborarà un butlletí-news-
letter periòdic i altres eines 
per establir lligams i complici-
tat amb els potencials usuaris 
del portal. Per tal de promoci-
onar el portal, el Clúster farà 
una campanya de e-màrque-
ting orientada a captar el pú-
blic objectiu. 

Igualada Comerç proposa a les botigues 
que tanquin a les 8 la setmana vinent

REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana vinent tin-
drà lloc la “Setmana del 
Comerç” a tot el país, i 

per aquesta raó, Igualada Co-
merç ho dedicarà “als esforços 
a la conciliació horària, per 
això proposem als comerços 
de la ciutat que durant la set-
mana vinent  adaptin els  ho-
raris per poder reivindicar 
la reforma horària, avançant 
l’obertura al les 16:30 i el tan-
cament a les 20:00”, va dir ahir 

la presidenta Laura Llucià, en 
roda de premsa al costat de la 

regidora Patricia Illa. “És un 
petit esforç simbòlic que tots 
junts podem fer per la conci-
liació horària, sobre tot en el 
nostre sector que es el comerç. 
La intenció es donar-li la mà-
xima cobertura publicitària i 
demostrar que el nostre co-
merç està viu i te vida pròpia, 
on tots siguem capaços de 
poder tenir una conciliació 
entre la vida laboral i la vida 
personal”.

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.



Tomàs Pardo Caro ve-
nia a Igualada durant 

els permisos penitencia-
ris perquè la seva mare, 
un nebot i una germa-

na, vivien a la ciutat. El 
2016 va segrestar una 
dona al carrer Caritat

El violador, quan va ser detingut.

Dimecres al vespre 
s’inaugura el nou 
Hotel Somiatruites

El col.lectiu “Per la Conca” organitza avui divendres 
un debat sobre el polígon industrial de Can Morera
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El nou Hotel del restaurant 
Somiatruites obre les portes 
i ho fa presentant un projec-
te d’arquitectura sostenible 
que recupera l’essència del 
barri adober d’Igualada: el 
barri del Rec. El nou hotel 
-el primer que es presenta a 
la ciutat després del tanca-
ment del Ciutat d’Igualada- 
s’inaugurarà dimecres dia 
27 de març a les 20h.
És projecte de l’arquitecte 
Xavier Andrés, germà del 
xef David Andrés. A des-
tacar la coberta de l’hotel, 
amb un hort de 400 metres 
quadrats dalt de l’edifici i 
serveix alhora d’aïllament 
tèrmic, a més de proveir el 
restaurant de productes de 
total proximitat. També hi 
ha un galliner. 
L’hotel compta amb set ha-
bitacions dobles, cinc enca-
rades al carrer del Sol i dues 
cap a l’interior, totes amb 
una terrassa.  

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

T omás Pardo Caro, 
conegut com el “vi-
olador de Martorell”, 

ha admès aquest dimarts que 
a l’octubre del 2016 va segres-
tar, violar i va intentar matar 
a una dona igualadina de 52 
anys d’edat, clavant-li punya-
lades a l’esquena, a la vegada 
que va acceptar la pena que li 
imposi el jutge. El fiscal li de-
mana 70 anys de presó.
El judici es va fer a l’Audiència 
de Barcelona a porta tancada 
per preservar la intimitat de la 
víctima. A la vista, el violador 
ha sostingut que estava pene-
dit. L’acusació particular sol·li-
cita una indemnització de més 
d’un milió d’euros.
Durant el judici van manifes-
tar-se a la porta dels jutjats un 
grup de persones que protes-
taven pel fet que s’estava jut-
jant un home que va cometre 
una segona violació en ocasió 
d’un permís penitenciari. Par-
do complia condemna de 26 
anys per una primera violació 
el 2004.
La Montse, una de les prime-
res víctimes de l’acusat, porta-
va una samarreta amb el lema: 
“Justicia culpable”. “El primer 
culpable és Pardo, però el se-
gon és el sistema judicial i el 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l col·lectiu ciutadà Per 
la Conca i el sindicat 
agrari Unió de Page-

sos organitzen un acte sobre 
el model de futur del territori 
avui divendres 22 de març, a 
2/4 de 8 del vespre.
Sota el títol “Per un territori 
sostenible i amb futur: De-
fensem la Conca d’Òdena”, les 
entitats Per la Conca i Unió de 
Pagesos conviden a tota la ciu-
tadania de la Conca d’Òdena a 
informar-se per poder debatre 
sobre el model de futur que 
han de tenir els seus municipis. 
En resposta als recents anuncis 

sobre la nova planificació ur-
banística i econòmica que es 
preveu pel territori, discutida 
només a nivell polític i em-
presarial, l’acte pretén exposar 
informació sobre aquestes pro-
postes i estimular el debat amb 
totes aquelles persones que hi 
estiguin interessades.
Tal com anuncia el cartell, en 
primer lloc s’explicarà el que 
s’ha fet públic sobre el Pla di-
rector urbanístic de l’activitat 
econòmica de la Conca d’Òde-
na. que es troba actualment en 
fase de redacció. Entre d’altres 
creixements, el pla posarà en 
marxa la urbanització del polí-
gon industrial de Can Morera, 

fortament criticat quan es va 
proposar per primer cop (10 
anys enrere) i motiu de críti-
ques també durant els darrers 
mesos.
La segona part de l’acte comp-
tarà amb representants de di-
verses lluites de defensa del 
territori: l’advocat Eduard de 
Ribot, de SOS Costa Brava, 
l’arquitecte Pol Ansó, de la Pla-
taforma per a la Defensa de 
Gallecs, i dos representants del 
col·lectiu No al Pla Caufec, del 
Baix Llobregat. Carles Mencos, 
coordinador territorial d’Unió 
de Pagesos a la Catalunya Cen-
tral, també serà present en una 
taula de debat.

L’acte clourà amb la presentació 
del ‘Compromís per la Conca’, 
una proposta de mínims plan-
tejada pel col·lectiu Per la Con-
ca pel desenvolupament d’un 
planejament urbanístic que as-
seguri la sostenibilitat i el futur 
de la Conca d’Òdena. 
Les entitats organitzadores 
avancen ja que aquest com-
promís té un triple objectiu: 
aglutinar al voltant d’uns crite-
ris bàsics a totes les persones i 
entitats que s’hi vulguin sumar, 
interpel·lar els diferents grups 
polítics dels municipis de la 
Conca i encetar un debat que 
consideren urgent i de gran 
importància. 

El “violador de Martorell” confessa que va segrestar, apunyalar 
i  violar una igualadina durant un permís de la presó

Protesta davant l’Audiència de Barcelona, aquesta setmana.

penitenciari. Hi ha un proble-
ma amb els violadors i haurí-
em de buscar una solució”.

El relat dels fets
La víctima igualadina, de la 
qual mai han transcendit les 
dades, tenia 52 anys quan 
van passar els fets. Vivia lla-
vors al carrer de la Caritat, i, 
tot i no ser nascuda a la ciu-
tat, feia temps que tenia una 
relació estable de parella amb 
un igualadí. Li agrada sortir 
a caminar amb els amics. El 
dissabte 22 d’octubre de 2016 
al matí havia quedat per anar 
a fer una mica de senderisme. 
Cap a les 7, va sortir de casa i 
va dirigir-se al seu automòbil.
En aquell moment, Pardo s’hi
va abocar. Ganivet en mà, la 
va obligar a pujar dalt del cot-
xe i a enfilar l’autovia A-2. Me-
ticulós, el violador va fer exac-
tament el mateix procediment
i va anar al mateix lloc on va 
fer la seva primera violació, el 
2004. 
El violador Tomàs Pardo 
Caro feia temps que venia a 
Igualada de permís, on viu la 
seva mare. Els 40 minuts que 
va durar el trajecte fins a una 

zona boscosa de Castellbisbal 
es van fer etern. La va fer sor-
tir del cotxe, sempre ganivet 
en mà, i la va violar repetida-
ment. 
Després, li va dir -segons ha 
transcendit- que l’havia de 
matar “perquè tinc antece-
dents i se sabria que sóc jo. 
T’ha tocat a tu”. Abans li va 
robar la targeta de crèdit i va 
forçar-la a dir-li el número se-
cret. Acte seguit, li va clavar 
sis punyalades, algunes d’elles 
al coll. Va arrossegar el cos uns 
metres i el va abocar per un 
barranc. Després va fugir amb 
el vehicle per tornar a Iguala-
da. Com si  res hagués passat.

Trucada vital
Per una sort de la víctima, 
el violador es va oblidar del 
seu mòbil, que duia a sobre. 
Abans de perdre el coneixe-
ment va enviar per Whatsapp 
la seva localització. Sabia bé 
com fer-ho per si alguna vega-
da es perdia caminant per les 
muntanyes. Això li va salvar la 
vida.
La seva parella, en veure-la, 
va trucar de seguida la Poli-
cia, que va activar la recerca 
de forma immediata. Ràpi-
dament va ser ingressada a la 
UCI de l’Hospital Mútua de 
Terrassa. 
Com que a més de violador i 
assassí Tomàs Pardo és un lla-
dre, en tornar a Igualada va 
treure amb la targeta de crèdit
1.000€ d’un caixer. Amb 
aquests diners es va comprar 
alguns grams de cocaïna.
Els Mossos van saber de se-

guida que la targeta robada 
s’havia fet servir en el caixer 
de CaixaBank de la Masuca, i 
van muntar guàrdia. Poc des-
prés va aparèixer els Mossos, i 
van veure un jove amb actitud 
sospitosa.
La policia el va identificar i 
duia a sobre la targeta de la 
víctima. Era el nebot de To-
màs Pardo. Algú el va avisar, 
perquè quan els Mossos van 
arribar al pis on viu la família 
el violador ja no hi era.
La policia catalana va iniciar 
una operació molt important 
-amb la col·laboració de tots 
els cossos de seguretat- per 
localitzar l’agressor. Es van 
muntar nombrosos controls 

en diversos indrets de la Con-
ca d’Òdena la nit de dissabte i 
el matí de diumenge. Diversos
grups de Whatsapp i les xar-
xes socials van alertar durant 
el dissabte de la situació, fins 
que a la tarda la notícia va sal-
tar als portals digitals, entre 
ells Veuanoia.cat.
Pardo va ser trobat als volts 
del migdia de diumenge al 
voral de l’autovia A-2, prop 
de Castellolí. Anava mig nu, 
clarament drogat, i en veure 
la policia va intentar ama-
gar-se en uns matolls. El jutge 
va decretar el seu reingrés a la 
presó, d’on ara esperem -cre-
uem els dits- que no surti mai 
més. 
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El catedràtic Pere 
Pascual tancarà la llista 
d’Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns)

Poble Actiu (CUP) vol combatre la manca 
d’oferta de lloguer amb mesures contundents

La llista d’Igualada Som-hi la 
tancarà el catedràtic d’Història 
Econòmica Pere Pascual. Ha 
estat professor de la Facultat de 
Lletres de la UAB i de la Facul-
tat d’Econòmiques de la UB. És 
doctor en Filosofia i Lletres i ha 
publicat una desena de llibres i 
una seixantena d’articles en re-
vistes especialitzades sobre his-
tòria econòmica i del ferrocar-
ril. Ha estat vinculat al CECI 
(Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada) i per la seva tra-
jectòria se l’ha distingit amb la 
Medalla de la Ciutat i el Premi 
d’Honor Ciutat d’Igualada.
Pere Pascual explica que ha ac-
ceptat formar part de la llista 
d’Igualada Som-hi perquè “els 
pobles i les ciutats necessiten 
periòdicament canvis en els 
seus governs. Es tracta d’una 
renovació indispensable per 
tal de fer possible la formulació 
de nous projectes i el desplega-
ment de noves polítiques inspi-
rades en altres sensibilitats ide-
ològiques i socials. Penso que, 
per evitar caure en la rutina, a 
la nostra ciutat li convé un can-
vi de rumb i Igualada Som-hi 
pot ser l’instrument que con-
tribueixi a fer-ho possible”. 
Jordi Cuadras ha explicat que 
“comptar amb la seva parti-
cipació dona una solidesa in-
qüestionable a la candidatura 
d’Igualada Som-hi. Ocuparà 
un lloc honorífic, el darrer nú-
mero de la llista, i això fa que, 
amb ell, el projecte tingui el 
millor fonament que podíem 
tenir. Sempre hem dit que vo-
lem comptar amb tothom i el 
coneixement que té en Pere és 
indispensable per fer un pro-
jecte guanyador i de govern 
per a Igualada”. 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a candidatura Poble 
Actiu, impulsada per 
la CUP, ha presentat 

les seves propostes en matèria 
d’habitatge, molt implicades 
en cercar solucions davant el 
creixement dels preus de llo-
guer a Igualada. La formació 
independentista i d’esquerres 
recordava dilluns en roda de 
premsa que el lloguer d’habi-
tatges a la capital de l’Anoia 
ha augmentat un 20%. “Hi ha 
molts pisos desocupats, en el 
cas del centre prop de 970, la 
gran majoria en mal estat, i un 
60% d’ells sense cèdula d’habi-
tabilitat. Un estudi recent deia 
que 290 pisos són susceptibles 
de dedicar-los a lloguer social, 
però l’Ajuntament d’Igualada 
no ha pressionat als bancs per 
a que ho facin possible”, deia la 
candidata Neus Carles. 
Amb la nova promoció públi-
ca que es farà properament a 
les Comes, hi haurà a Igualada 
194 pisos destinats al lloguer 
social -públics, municipals i de 
la Generalitat- “però segons la 
legislació en correspondrien 
dos mil, i estem molt lluny”.
Per a Poble Actiu, “Igualada 
necessita mesures econòmi-

ques per a impulsar el lloguer, 
i per això ens comprometem a 
destinar el 10% del pressupost 
d’inversions anuals a polítiques 
d’habitatge, fomentant la cons-
trucció de més habitatge pú-
blic, i la rehabilitació dels habi-
tatges privats”, apuntava Neus 
Carles. “El 2017 es van destinar 
25.000€ de l’Ajuntament a po-
lítiques d’habitatge, nosaltres 
passarem dels 900.000€”.
La candidata Eva Pedraza 
apuntava que “al govern mu-
nicipal no hi ha un full de ruta 
en relació a l’habitatge, senzi-
llament perquè no és la seva 

prioritat. Proposem la creació 
d’un Pla Local d’Habitatge en 
què hi siguin presents tots els 
agents implicats, com sindi-
cats, entitats del tercer sector, 
associacions de veïns... Es trac-
ta també que s’apliqui la llei 
vigent en relació als pisos que 
són propietat dels bancs, i part 
es destinin al règim de lloguer 
social, així com evitar els des-
nonaments de famílies que es 
troben en un clar risc de po-
bresa. El govern municipal, 
de tot això, no ha fet absolu-
tament res”. 
L’actual regidora de la CUP 

a Igualada apuntava també 
que “posarem en marxa una 
normativa de forma que el 
30% de les noves construc-
cions a la ciutat es destinin a 
lloguer assequible, i es posa-
rà un recàrrec de fins al 50% 
en el rebut de l’IBI a aquells 
propietaris que mantinguin 
buits els seus pisos de forma 
permanent”. Tanmateix, Po-
ble Actiu, es compromet a la 
cessió de solars municipals 
per a posar en marxa coo-
peratives i masoveries urba-
nes, molt habituals al nord 
d’Europa.  

Enric Conill (ERC) proposa crear una moneda 
igualadina per impulsar el comerç, l’I-Gual
REDACCIÓ / LA VEU 

E squerra Republicana de 
Catalunya ha proposat 
la creació d’una mone-

da igualadina, l’”I-gual”, d’ús 
exclusiu en els comerços de la 
ciutat i que serviria per fidelit-
zar els clients i “fomentar l’hà-
bit de compra dels ciutadans a 
la ciutat”. D’aquesta manera els 
republicans volen “fomentar 
que els igualadins comprin a la 
ciutat i als comerços de proxi-
mitat en lloc de fer-ho a fora” 
i asseguren que perquè això 
passi “es necessiten fórmules 
diferents i innovadores per tal 

de modernitzar les relacions 
comercials de la ciutat”.
L’”I-gual” és una moneda digi-
tal que permetria fer el paga-
ment de les compres a través 
d’aquesta nova moneda, ges-
tionada per l’ajuntament i els 
comerciants, i que també se li 
associarien una sèrie de pro-
mocions, descomptes i avan-
tatges. Segons ERC, “la fidelit-
zació a través d’un programa 
de punts ha donat bons resul-
tats en d’altres ciutats que s’ha 
implementat o s’està imple-
mentant. Arreu de l’estat hi ha 
més de 100 ciutats que l’usen 
i s’ha demostrat útil i eficaç” i 

destaquen que “amb aquesta 
moneda local els ciutadans tin-
dran més eines que facilitaran 
les compres i alhora els perme-
trà estalviar de manera signi-
ficativa en les compres que es 
facin per part dels ciutadans”. 
A més a més ERC planteja la 
moneda com a una eina per 
tal “d’associar-hi promocions 
en campanyes puntuals i fins i 
tot obren la porta a associar-hi 
ajudes i complements que re-
vertirien directament tant en 
els consumidors com en el co-
merç de la ciutat”.
De d’Esquerra asseguren que 
“hem d’ajudar al petit comerç 

de la ciutat ja que està en una 
situació molt greu i difícil, i 
cada cop és més habitual veure 
persianes abaixades a la nostra 
ciutat. Si el govern d’Igualada 
no fa res per canviar-ho, ens 
trobarem en una situació co-
mercialment encara més de-
primida i amb uns comerciants 
veient-se obligats a tancar”.
En aquest sentit ERC presenta 
una bateria de 30 propostes per 
tal d’ajudar, incentivar i pro-
mocionar el petit comerç, com 
ajudes al pagament del lloguer, 
la modernització dels establi-
ments o ajudes a la digitalitza-
ció dels comerços.

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

* Relacions amb l'administració 
(ajuntament, negligències mèdiques, contenciosos)

* Civil (consum, contractes, família)
* Administració de finques

* Mediació

Trinitat Martínez Farrés 
 T. 619 422 292 - 618 817 555

Alícia Navarrete García
T. 670 084 969

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, 
pisos, pàrquings, o�cies, 

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /

 93 116 05 56



Poble Actiu (CUP) 
presenta demà la seva 
llista electoral  

La professora Marisa Vila estarà entre els primers 
cinc llocs de la candidatura de Marc Castells
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“Arrenquem” és el nom que 
Poble Actiu, la candidatura 
municipal impulsada per la 
CUP Igualada, ha donat a l’acte 
en què demà dissabte donarà a 
conèixer la seva llista electoral. 
La trobada tindrà lloc a les 7 
del vespre al local del Barri de 
Xauxa (Sant Ignasi, 59-55).
La formació assegura que la 
llista “reflecteix la diversitat 
de la ciutat posant l’accent en 
persones que són actives en els 
seus barris, compromeses amb 
associacions, clubs i activismes 
que fan possible que Igualada 
compti amb un teixit social tan 
viu com el que té”. 
Limitació de sous
A la darrera assemblea tam-
bé es va validar també el Codi 
Ètic que regeix l’activitat polí-
tica dels membres de la candi-
datura, càrrecs electes inclosos, 
i que forma les limitacions de 
sou per a electes i càrrecs de 
lliure elecció (que no poden ser 
superiors a 2,5 vegades el SMI), 
la limitació de dos mandats per 
als regidors, o la negativa a fi-
nançar-se a través d’entitats 
bancàries o d’acceptar regal.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a professora i coordi-
nadora pedagògica de 
l’IES Pere Vives Vich 

d’Igualada, Marisa Vila i Ber-
zosa, estarà en els primers cinc 
llocs de la candidatura “Junts 
per Igualada”, que encapçalarà 
l’actual alcalde i candidat a la 
reelecció Marc Castells. Vila 
és professora d’ensenyament 
secundari de l’especialitat de 
Llengua Castellana i Literatu-
ra des del 1998 i coordinadora 
pedagògica del mateix centre 
des de l’any 2011.
En etapes anteriors, també al 
mateix institut, ha estat tuto-
ra d’ESO i Batxillerat, coor-
dinadora de Batxillerat i cap 
del departament de Llengua 
Castellana i Literatura. Vila és 
llicenciada en Filologia His-
pànica per la Universitat de 
Barcelona i funcionària de 
carrera del cos de Professors 
d’Educació Secundària de 
la Generalitat de Catalunya. 
També és  formadora d’oposi-
cions de professors d’Educació 

Secundària. Vila, que ha estat 
presentada aquest dilluns a la 
tarda a la seu del PDeCAT de 
la capital de l’Anoia, ha expli-
cat que “estic molt motivada i 
il.lusionada amb aquest repte, i 
amb un gran equip com el de 
Marc Castells”. La professora 
de secundària, que porta 21 
anys de docència al Pere Vives, 
ha afegit que “en tots aquest 
temps l’institut m’ha donat una 
visió del què és la societat igua-
ladina, és un microcosmos on 
es pot veure i viure la diversitat 
de la nostra societat. Les meves 
ganes de contribuir a la millora 
dels ciutadans, ho puc extra-
polar més enllà de les parets 
del centre educatiu, cap a tota 
Igualada”.
Marc Castells, de la seva ban-
da, apunta que “Vila és una 
persona d’una destacadíssima 
vàlua professional que, per 
la seva trajectòria en l’àmbit 
educatiu de la ciutat, avui té 
un coneixement privilegiat de 
la nostra societat, la seva evo-
lució recent i les seves particu-
laritats”. L’actual alcalde d’Igua-

lada considera que “per aquest 
gran coneixement i per la seva 
vocació de servei públic, el 
fet que Marisa Vila decidei-
xi implicar-se en la política 

municipal és una gran notícia 
per la ciutat i, que ho faci inte-
grant-se a l’equip de Junts per 
Igualada, ens fa sentir molt or-
gullosos”.

De presentar al candidat Jordi Cuadras, 
a entrar a la llista de Marc Castells
Marisa Vila va presentar el 
candidat Jordi Cuadras en l’ac-
te “D’ara endavant”, que va ser-
vir per donar a conéixer el que 
seria la candidatura d’Igualada 
Som-hi (PSC-Comuns). Era el 
mes d’octubre. Cinc mesos més 
tard, es presenta amb Marc 
Castells. El mai vist a Igualada.



“Hemos hecho una propuesta para que Nissan no deje Catalunya” Imaginen cuando se produzcan las fusiones/absorciones 
de bancos que en todo el planeta. El modelo bancario que 
hemos conocido ha muerto: le ha matado la evolución.

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

    TALENT I MARCA PERSONAL

El talent és actiu i far de la teva 
Marca Personal. Quan aquest 
aflora i ho fem visible als altres, 
els astres s’alineen: és aquest just 

moment en què algú repara en tu i el crei-
xement es converteix en quelcom expo-
nencial per la teva marca personal perquè 
et converteixes en algú de referència per a 
qui ho reconeix a través de la teva gene-
ració de valor i et converteixes en l’opció 
triada. Som el que som en part pel reco-
neixement i suport que rebem de tercers. 

 Vull reflexionar sobre el que jo entenc so-
bre actituds i competències que tenen les 
persones amb talent i és que el veritable 
talent...:

• Sap qui és, el que aporta, el que és capaç 
de donar.
• Tria i discrimina de forma intel·ligent i 
sap quin és el següent pas.
• Aposta, s’arrisca, gosa.
• Innova, crea i millora cada dia.
• Es mostra, dóna el millor de si mateix.
• És generós regalant el seu coneixement.
• Tria carreteres secundàries poc trans-
itades perquè les autovies de sentit únic 
l’aparten del seu objectiu.
• Se segueix formant diàriament, sap que 
aquest és el camí, és conscient que el que 
sap avui serà insuficient demà.
• Autolidera el seu aprenentatge perquè 
sap que deixar-lo en mans de tercers és 
un greu error.
• Només treballa per a un producte en el 
que creu, pel qual aposta i fins i tot estima.
• Està compromès amb ell mateix i amb el 
seu entorn.
• És capaç de gestionar el canvi i la incer-
tesa no com un problema a resoldre, sinó 
com una oportunitat de fer les coses mi-
llor i diferents.
• Fa del dubte una forma d’avançar, reca-
paciten però no deixen mai que l’immobi-
lisme els atrapi.
• Valora opinions de tercers.
• Evita entorns i pensaments insans
• Accepta, gestiona i reconeix les seves 
emocions.
• Sap que quan creu en alguna cosa el 
camí és posar hàbit, focus i no parar fins 
aconseguir-ho a través del desenvolupa-
ment de l’efectivitat que aplica a tot el que 
realitza.
• És persistent en els seus propòsits i ob-
jectius, però alhora és prou llest per a de-

sistir quan sap i pren consciència que no 
hi ha una sortida que li beneficiï.
• Aposta per la col·laboració i l’intercanvi 
de coneixement.
• Fuig de la crítica no constructiva.
• No necessita copiar ni emular ningú, ni 
cau en absurditats, ni aprofita els seus ca-
nals de visibilitat per queixar-se, sap que, 
a la seva manera, és genuí en el que sap, 
diu i comparteix.
• És plenament conscient que ser genuí 
moltes vegades es confon amb ser un ina-
daptat font d’incomprensió i enveges.
• Sap que l’elecció dels companys de viat-
ge en la vida i professió són determinants 
per avançar, companys que encara que 
de vegades es mostrin incòmodes els fan 
avançar i créixer.
• Sap que l’èxit mal gestionat t’impedeix 
tocar de peus a terra, et torna egocèntric i 
et dóna ales, però són ales trencades.
• Té molt clar que la vida no permet false-
dats ni mitges apostes ni mitges veritats.
• Sap que la societat jutja sempre, estreny 
als que sobresurten, viure en escac és una 
cosa habitual per a qui lluita pel que vol 
ser i és bo en el que fa.
• És plenament conscient que la brillan-
tor es penalitza perquè els mediocres, per 
desgràcia, sempre superen en nombre.
• Es coneix a si mateix. Sap en què són re-
alment bons i en què no tant; quines són 
les seves fortaleses i debilitats, limitacions 
i defectes. I com ho saben, prenen decisi-
ons per minorar o potenciar-lo.
• Confia en les seves capacitats, sap portar 
les metes a objectius i els objectius a data 
de realització, i si per a això ha de dema-
nar ajuda, ho fa sense veure-ho com un 
senyal d’inferioritat sinó com un avantat-
ge competitiu, sap que no pot saber de tot 
però si aprendre-ho.

Recorda sempre que talent és far de la 
teva marca, i que indubtablement ...:
marca ets tu. 

 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Empreses que creixen:
27 empreses catalanes en el ‘top’ de les que més 
creixen d’Europa

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

L’economia circular és un repte que tenim 
com a societat i una oportunitat 

per a les empreses que sàpiguen aprofitar-lo 

economia i empresa Espai patrocinat per

Eva Collado Duran 
Consultora estratègica de capital humà, conferenciant i escriptora
@evacolladoduran 

Som el que som en part pel reconeixement 
i suport que rebem de tercers. 
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L’economia circular és un terme 
que s’ha posat molt de moda en 
els darrers temps i suposa un can-
vi important en el model econò-

mic actual. L’objectiu és passar d’un mo-
del lineal (extreure, produir, consumir i 
llençar) a un model circular en el qual els 
recursos es mantenen dins el sistema el 
màxim de temps possible i amb el màxim 
valor. És l’estratègia Europea per a millo-
rar la competitivitat de les empreses i cre-
ar nous llocs de treball.

Tenim 3 grans eixos de treball per cami-
nar cap a una economia circular: 
La fase de disseny, el consum i el fi de 
vida. Moltes vegades es té la percepció 
que l’únic eix d’actuació és el fi de vida; 
reutilitzar, reciclar, cercar sinergies entre 
empreses perquè els residus d’una siguin 
recursos per l’altra, etc. I sí, hi ha encara 
molta feina a fer per millorar aquest fi de 
vida, però en aquest article no parlarem 
d’això. També hi ha molta feina a fer en 
l’etapa de consum, ja que aquest serà el 
motor més important del canvi. Per a un 
consum responsable de productes i ser-
veis més respectuosos, és imprescindible 
que els consumidors estiguin conscien-
ciats i tinguin una bona formació. Con-
sumidors som tots, la societat, l’admi-
nistració pública i també les empreses. 
És una cadena molt efectiva: l’empresa es 
veu pressionada pels seus clients i al ma-
teix temps pressiona als seus proveïdors. 
Finalment, deixeu-me aprofitar aquest 
escrit per parlar de la fase de disseny, 
aquesta no serà el motor, però sí que és la 
fase que pot proporcionar un canvi més 
substancial i ràpid. És la base principal 
d’innovació per a les empreses. Hem de 
repensar els nostres productes i serveis, 
els hem de repensar tenint en compte cri-
teris de sostenibilitat a mig i llarg termini.

Com podem eco-dissenyar els nostres 
productes?

Doncs pensant bàsicament en la seva fun-
ció; què es pot fer per millorar la funció 
reduint al màxim l’impacte ambiental en 
tot el cicle de vida? D’entrada si un ma-
teix producte pot tenir més d’una funció 
(multifunció), fabricant aquell producte 
n’hi ha prou i ens estalviem molts recur-
sos. L’exemple més emblemàtic seria el 
mòbil, que ens serveix de telèfon, de cà-

mera de fotos, de targeta de crèdit, de joc, etc. 
Per altra banda podem pensar en els ma-
terials que formen part del producte, com 
menys quantitat de material (i d’envàs) 
millor i si es pot desmaterialitzar i ofe-
rir un servei, doncs encara més benefici-
ós. Un exemple serien tots els productes 
que ens podem descarregar d’internet i 
utilitzar-los sense necessitat de tenir-los 
físicament ni d’haver-los de transportar/
distribuir (música, pel·lícules, receptes 
de cuina, diccionaris, etc.). També s’apro-
fiten millor productes que es puguin 
compartir, per exemple “bla-bla car” o 
“bicing”. Això dóna lloc a nous models 
de negoci que probablement s’hauran de 
regular millor. També podem mirar d’uti-
litzar materials de baix impacte, abun-
dants a la natura o reciclats o renovables. 
Hem d’optimitzar la distribució, pensant 
en la forma, grandària i pes del produc-
te (més unitats de producte en un mateix 
camió, etc.) i implementant cadenes pro-
ductives de proximitat. Per exemple una 
empresa de detergents que vengui els seus 
productes concentrats (ens estalvia de 
transportar aigua i envàs). També és en 
el moment de dissenyar el producte quan 
podem fer que tingui una vida més llarga 
(fent-lo modular, proporcionant recanvis 
i/o servei de manteniment) i que al final 
de la seva vida útil pugui gestionar-se més 
fàcilment (aprofitant parts o components, 
monomaterial per facilitar el seu reci-
clatge, etc.). En definitiva, hi ha moltes 
estratègies d’ecodisseny que poden portar 
a nous productes, millors i molt innova-
dors que donaran avantatges competiti-
ves a les empreses que siguin pioneres en 
aquest camp.
L’economia circular és un repte que tenim 
com a societat i una oportunitat per a les 
empreses que sàpiguen aprofitar-lo i la vi-
sió de cicle de vida es fa imprescindible en 
tot aquest procés de canvi. 

Rita Puig Vidal
Campus Universitari d’Igualada UdL 

Empreses que innoven cap a una economia circular
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Sindicat Llogateres Igualada @s_llogateresIGD

Esc Font del Roure @fontdelroure

TICAnoia @TICAnoia

Meritxell*ll  @Meritxellxll

Àngels Chacón @angelschacon

Sergio Pérez @SergiPerez_93

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Albert Mateu @almateu

Xavier Figueres @xavifigueres

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Del 2014 al 2018, el preu del lloguer a Igualada 
ha pujat un 36,92% segons dades de la Secretaria 
d’Habitatge de la Generalitat, o el que és el mateix, 
el preu del lloguer mitjà ha augmentat en 120,8€ 
en quatre anys. #HabitatgeDigne #Igualada

“Molt contents d’haver participat en la JPO un 
any més. Ensenyar l’escola a les famílies que vo-
len venir, i fer-ho com si fos casa teva, és una 
satisfacció molt gran i el reflex de l’orgull que 
tenim de la nostra escola.Avui, una altre vega-
da, un gran dia per una gran escola.”

Karen Uhlenbeck, primera dona que rep el 
”Nobel” de matemàtiques

Tots volem i estem 100% compromesos amb la 
#LlibertatPresosPolítics, però no cal més po-
lítics a judici o multats, a no ser que sigui per 
declarar la independència.President @QuimTo-
rraiPla si se la juga, que sigui per fer-nos lliures, 
no pels llaços. Posi flors o papallones...

Si algú ha portat el llaç groc en entorns on 
ningú el portava, ha estat precisament aquesta 
consellera. Vergonyós que algú posi en dubte el 
meu compromís vers els #presospolitics i exi-
liats. La JEC no podrà aturar el nostre dret a la 
llibertat d’expressió.

Estoy escribiendo un reportaje sobre la historia 
de un lugar abandonado (sin temas paranor-
males ni historias) y ahora no me atrevo a ir al 
baño por miedo a encontrarme al monstruo del 
final del pasillo.

Fets com aquests m’entristeixen tan profundament 
que m’alenten a continuar lluitant contra un sis-
tema manifestament injust. Deu anys després del 
crack de 2008, on som? A l’Anoia, entre 2013 i 
2017, 828 desnonaments. Més de 3 cada setmana. 
Pensem-hi i actuem en conseqüència.

De les notícies del #TNTV3 d’avui jo destacaría els 
140 anys de la Llibreria Geli, de Girona.
Una llibreria es molt més que una activitat econò-
mica, i amb tants anys, la seva contribució al des-
envolupament de la cultura i del coneixement 
emociona! #comerçcatala #servei #qualitat

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#69 Elisabet Seuba Hernàndez

 jo em pregunto... al capdavall de tot plegat.... 
calia tenir @mossos ? Amb la pasta q costen, 
la @gencat no podria destinar-la a d’altres in-
versions? Si la policia catalana pensa en clau 
constitucional, obeeix a cegues ESP i està plena 
d’exGC i exPN, cal?

FOTO: Cesc Sales

Hola @guardiacivil. Me llamo Jaume. Tengo 68 
años. 1,63. 67kg. Yo os grité el 20S en Barcelona. 
Siento mucho haberos asustado. Tormenta.

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Mor un motorista en un 
accident a l’A-2 a l’altura 
d’El Bruc

Al Casal Popular d’Igualada, 
el Foment, les icòniques 
fotografies de “La revolta 
catalana” subratllen el capital 
professional de Jordi Borràs

La professora Marisa Vila, 
en els primers llocs de la 
llista de Marc Castells

Instants de La Veu            @veuanoia

La Revista Solidària de La Veu ha 
permès aquest any una donació de 
6.513€ a la Llar del Sant Crist d’Igua-
lada. #compromesos amb la comarca 
de l’#anoia #solidaris #premsacomarcal

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

Soc Llicenciada per la UB en Dietètica i Nutrició Humana, Màster en Màrqueting 
per la New York University (NYI) i títols C2/Proficiency per Cambridge i per l’insti-
tut d’estudis Nord-americans. 
 
Em considero una dona emprenedora, amb molta energia positiva, sempre 
optimista, lluitadora  i amb gran empenta. Des de l’any 2007 dirigeixo l’escola d’an-
glès New York Institute i faig d’intèrpret i traductora.  
 
Vaig marxar als Estats Units per obrir la delegació de Paellador allà, treballant 
4 anys a Nova York i quasi 5 a Alabama on feia de professora a la University of 
Alabama in Birmingham (UAB). Viure als Estats Units tots aquells anys em va 
marcar convertint-me en qui soc avui, sempre alegre i amb una gran fortalesa 
per superar adversitats.
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xarxes Espai patrocinat per

L’alt nivell de llengües estran-
geres (especialment de l’an-
glès)  a la Comarca de l’Anoia 
converteix el territori  en un 
focus d’atracció d’inversions 
estrangeres de primer nivell.
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Presentació de 
l’Associació Basca de 
l’Anoia “Zazpiak Bat”

Comencen els actes commemoratius 
dels 200 anys del Cementiri Vell

Fa uns quants mesos que una 
colla d’emigrants bascos es-
tablerts a l’Anoia treballa en 
la formació d’una associació 
per la difusió, l’intercanvi i la 
promoció de la cultura basca 
a l’entorn anoienc, i per poder 
oferir un espai de reunió per 
a tots els bascos que viuen a la 
comarca.
Així, el proper dia 23 de març 
l’associació “Zazpiak Bat” es 
presentarà públicament per 
obrir-la a tots aquells bascos 
que en vulguin formar part i 
a tothom qui vulgui conèixer 
la cultura basca en tota la seva 
extensió.
L’associació neix amb l’objectiu 
de ser un lloc de trobada per 
a totes aquelles persones que, 
per circumstàncies de la vida, 
en algun moment van haver de 
deixar el País Basc i han coin-
cidit en aquest nou territori 
d’adopció. La presentació es 
farà el 23 de març a les 12.00 h, 
a l’Espai Cívic Centre.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dimecres 27 de 
març, a les 18.30 hores i 
a l’Ateneu, tindrà lloc la 

tercera edició del Fòrum UEA, 
del qual en varem parlar ex-
tensament a la darrera edició. 
En aquesta ocasió, la trobada 
es basarà especialment en la 
transformació empresarial i 
social, amb el lema L’horitzó de 
la transformació empresarial.
Aquest canvi pivota sobre dos 
eixos principals: l’abandona-
ment d’un model econòmic 
lineal per un model circular, i 
la integració de les noves tec-
nologies de la informació al 
procés de producció, distribu-
ció i consum, el que coneixem 
per Indústria 4.0. Aquests dos 
eixos són els que ens marquen 
i ens marcaran com ha de ser 
l’empresa del futur: sostenible, 
eficient, innovadora, puntera, 
connectada, respectuosa amb 

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, 23 de 
març, a les 12h, el Ce-
mentiri Vell d’Igua-

lada acull l’inici dels actes de 
commemoració dels 200 anys 
de la seva creació. Va ser l’any 
1819 quan es va inaugurar un 
nou cementiri a Igualada, ubi-
cat a l’actual avinguda Pau Ca-
sals cantonada amb el carrer del 
Repòs. L’anterior cementiri, a la 
Placeta del Bruc, s’havia obert 
117 anys enrere i, en bona part 
per motius de salubritat pública, 
se’n va fer un de nou lluny de la 
parròquia i als afores del nucli 
poblat. 
Demà, a les 12, es farà un con-
cert de vent amb David Riba 
i Nelia Sanxis tocant la flauta 
travessera i Carles Pertegaz al 
clarinet baix. Interpretaran Lon-
don, de Joseph Haydn, i també 
Tres cançons populars catalanes, 
del mestre Joan Just, que reposa 
al mateix cementiri.
Després del concert, cap a 
les 12:40h, es durà a terme la 
ruta cultural El Cementiri Vell 
d’Igualada, espais, racons i fun-
cions, que permetrà descobrir 
la història d’aquest espai em-
blemàtic. La creació de nous 
cementiris va ser un procés 
general en tots els municipis, 
després que l’any 1787 Carles 
III va prohibir enterrar dins les 

ciutats i viles, iniciant-se un ra-
dical període de canvis. La visi-
ta també permetrà conèixer la 
història i altres secrets d’aquest 
espai, com el cementiri “dels 
protestants”, on eren enterrats 
els qui no professaven la religió 
catòlica, en una visita guiada 
per David Martínez, guia del 
departament de Promoció Cul-
tural de l’Ajuntament. A més de 
la primera ruta cultural, fins al 
mes de maig es duran a terme 
altres visites guiades en aquest 
espai emblemàtic: el dijous 11 
i el dissabte 13 d’abril i també 
el dimecres 8 i el dissabte 11 de 
maig, totes elles a les 12h. No cal 
inscripció prèvia i totes les visi-
tes són gratuïtes.
A banda, del 22 de març al 31 
de maig, al vestíbul de l’Ajun-
tament d’Igualada es podrà 
veure l’exposició 200 Anys del 
Cementiri Vell d’Igualada. Una 
mostra comissariada per Jordi 

Enrich i David Martínez, que 
repassarà l’evolució dels espais 
funeraris de la ciutat d’Igualada. 
La mateixa exposició es podrà 
contemplar al mateix Cementiri 
Vell fins al 3 de novembre.
El dilluns, 28 d’octubre a les 18h, 
al Teatre Municipal l’Ateneu i 
dins del marc de l’Aula d’Exten-
sió Universitària per a la Gent 
Gran (AUGA), es durà a terme 
la conferència Que la terra et 
sigui lleu!: els rituals de la mort 
a la Barcino romana, a càrrec 
de Carles Buenacasa, professor 
d’Història Antiga a la Univer-
sitat de Barcelona (UB). Final-
ment,  el dissabte, 2 de novem-
bre, a les 17h, durant la Missa de 
Difunts al cementiri, hi haurà 
acompanyament musical, que 
culminarà a les 17:30h, amb el 
concert Moments musicals in-
trospectius a càrrec de Gina Mi-
randa al piano i Edmon Bosch 
al violoncel.

Tot a punt per al Fòrum UEA, el 
proper dimecres al vespre

l’entorn, mediambiental i soci-
alment parlant.
Durant l’acte es presentarà l’in-
forme III Empresa i Progrés, 
un document elaborat per la 
patronal anoienca, on es plas-
men les dades més rellevants, 
a través d’una tasca d’escolta i 
aproximació a les necessitats 
de l’empresariat, els treballa-
dors, els sectors i el territori, i 
a la vegada, efectuant una anà-
lisi i un estudi de la seva reali-

tat en relació amb Catalunya, 
Espanya i l’entorn internacio-
nal. 
El fòrum comptarà amb la 
ponència d’Alfons Cornella, 
expert en innovació, i funda-
dor i president d’infonomia, 
empresa de serveis d’innova-
ció que té una xarxa de 25.000 
professionals a tot el món. 
A continuació, es realitzarà 
un elevator pitch amb casos 
d’èxits empresarials.  

Creix un 18% 
el nombre de socis de 
la UEA en el darrer any

Aquest dimarts la Unió Em-
presarial de l’Anoia va celebrar 
l’Assemblea General Ordinà-
ria Anual on es va presentar 
la Memòria UEA d’activitats 
i l’estat de comptes correspo-
nents a l’any 2018, i també els 
projectes previstos per l’entitat 
per aquest 2019.
El president de l’entitat, Joan 
Domènech, va destacar “el 
creixement d’un 18% en nú-
mero de socis el 2018”, i la 
“feinada” que es desenvolu-
pa a la UEA amb “desenes de 
projectes i accions enfocades a 
la millora de la competitivitat 
de les empreses de la comarca”, 
amb la consolidació i el crei-
xement de les taules, sectorials 
i grups de treball, més d’una 
vintena, la consolidació també 
dels programes de formació 
amb EADA i la Universitat 
de Lleida, els programes per 
a l’ocupació, les píndoles d’es-
tratègia empresarial, així com 
la creació de les taules trans-
versals d’Economia Circular i 
l’Anoia 4.0.
D’entre els projectes marcats 
per aquest 2019, la UEA va 
destacar el programa social i 
educatiu de Les Professions 
de Futur, que compta amb la 
implicació de desenes d’em-
preses i la participació dels 
centres educatius. També la 
importància de la formació 
amb nous cursos a mida per 
a les empreses i els sectors 
econòmics, la visibilitat de les 
accions i els projectes que l’en-
titat desenvolupa a través de 
les xarxes socials, i la conso-
lidació de les taules de treball 
d’economia circular i revolu-
ció 4.0.
Un altre dels punts de l’ordre 
del dia va ser l’aprovació de 
l’adaptació dels Estatuts de la 
UEA a la normativa vigent. 
El president Joan Domènech 
va puntualitzar que aquesta 
modificació és per “agilitzar, 
ser més efectius i eficients 
en el treball del dia a dia”. En 
aquest sentit, els òrgans de go-
vern de l’Associació seran dos: 
l’Assemblea General de Socis i 
la Junta Directiva, suprimint 
així la Junta de Govern. I que 
la Junta haurà d’estar formada 
per un mínim de 7 persones i 
un màxim de 15.

“Què està passant amb 
el lloguer a Igualada?”, 
a debat el proper 
divendres 29 de març

El proper divendres 29 de març 
el Sindicat de Llogateres d’Igua-
lada convoca als veïns i veïnes 
d’Igualada a un primer acte de 
l’entitat titulat “Què està passant 
amb el lloguer a Igualada?”., al 
Espai Cívic Centre. a les 19h.
A l’acte es presentarà el recent 
constituït Sindicat de Llogate-
res d’Igualada, una plataforma 
autònoma de veïnes d’Igualada 
que pretén ser una eina ciuta-
dana en pro de la defensa del 
dret a l’habitatge i d’un lloguer 
assequible, estable, segur i dig-
ne. A l’acte s’exposarà el resultat 
de la investigació sobre la situ-
ació actual del lloguer a Igua-
lada i comarca, la participació 
d’una representació del Sindi-
cat de Llogateres de Barcelona, 
que explicarà tot el que neces-
sitem saber sobre el Sindicat, 
les accions, campanyes i lluites 
que actualment s’estan duent a 
terme. També hi participarà la 
PAH Anoia, que posarà en an-
tecedents de la feina feta fins 
avui en el nostre territori, i s’ex-
posaran les possibilitats que te-
nim els veïns i veïnes per lluitar 
contra els abusos de les immo-
biliàries, la inacció del govern, 
l’especulació dels bancs i fons 
voltor, la proliferació dels pisos 
turístics...



Avui, nou Divendres 
de Pregària al Sant 
Crist d’Igualada

El Campus Universitari Igualada-UdL presenta 
la seva oferta al Saló d’Ensenyament de BCN
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Avui divendres dia 22 de 
març, a ¾ de 8 del vespre, i a 
l’església del Roser tindrà lloc 
el tercer dels Misereres o Di-
vendres de Pregària al Sant 
Crist d’Igualada. En aques-
ta ocasió, la celebració serà 
presidida per Mn Abel Trulls, 
rector de la parròquia de Bell-
puig, on s’hi venera la imatge 
del Sant Crist de Bòrmio. En-
guany, s’ha convidat a partici-
par en els diferents Misereres 
a comunitats parroquials on 
també s’hi venera una imatge 
d’un Sant Crist. Animarà els 
cants la Sra Ita Oliva, acompa-
nyat a l’orgue per Lluís Victori. 
El proppassat divendres tin-
gué lloc el segon dels Misere-
res d’enguany, el primer cele-
brat a l’església del Roser. Sota 
la presidència de Mn. Xavier 
Romero, rector de la parrò-
quia de Santa Maria de Cerve-
ra, a la qual pertany l’església 
de Sant Antoni, on s’hi venera 
una imatge del Sant Crist del s 
XIV, la celebració comptà amb 
la presència també de mem-
bres d’aquesta comunitat par-
roquial, que tingueren cura de 
les lectures i pregàries. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a delegació a l’Anoia de 
l’Associació de Diabetis 
de Catalunya organitza 

dues interessants activitats per 
als propers dies. El proper di-
jous 28 de març  a les 19h al 
centre cívic Centre C/ Trini-
tat, 12, parlaran de la Insulina, 
que sabem d’ella, quina funció 
té i com ens ajuda en el nos-
tre tractament diari.  Aquesta 
xerrada l’impartirà l’Esther 
Maldonado. Ella ens explicarà 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus d’Igualada de 
la Universitat de Lleida 
(UdL) presenta del 20 

al 24 de març la seva oferta de 
graus i màsters pel curs 2019-
2020 al Saló de l’Ensenyament 
de Barcelona, un dels més 
importants d’aquest àmbit. 
El certamen, que tindrà lloc 
al Recinte de Montjuïc, atreu 
cada any milers de visitants.
Com a novetat, el campus 
Igualada-UdL estrena el curs 
vinent el màster universitari 
en Pràctica Clínica Avançada 
i Metodologia d’Ensenyament 
amb Simulació de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia de 
la UdL, d’un curs de durada, 
que va dirigit a professionals 
que exerceixin les seves fun-
cions en qualsevol àmbit de 
la pràctica clínica i de l’àmbit 
docent. Es tracta d’un nou 
màster estretament lligat al 
centre de simulació en salut 
4D Health, ubicat també a la 
capital de l’Anoia, i que es pre-
senta com una eina per preve-

nir i evitar la repetició d’errors 
humans, alhora que ajuda als 
professionals en el seu procés 
de millora.
A més de l’estrena del màster, 
el Campus Universitari Igua-
lada-UdL presenta al Saló de 
l’Ensenyament els estudis ja 
consolidats en les branques 
d’enginyeria i ciències de la 
salut. Pel que fa als estudis de 
l’Escola Politècnica Superior 
de la UdL, el campus igualadí 
ofereix el grau en Enginyeria 
en Organització Industrial 
i Logística, el grau en En-
ginyeria Química –tots dos 
estudis amb pràcticament el 
100% d’inserció laboral–, i el 
grau en Tècniques d’Interac-
ció Digital i de Computació, 
impartit en una metodologia 
de formació dual pionera al 
territori estatal, que permet a 
l’estudiant combinar la forma-
ció a l’aula i l’entorn professi-
onal, amb pràctiques remune-
rades. 
Així mateix, s’imparteix el 
màster universitari en Engi-
nyeria del Cuir, únic a Euro-

pa.
En la branca de les ciències 
de la salut, la Facultat d’Infer-
meria i Fisioteràpia de la UdL 
ofereix a Igualada el grau en 
Infermeria, que aquest any ja 

comptarà amb la primera pro-
moció de graduats al Campus. 
També el doble grau en Fisi-
oteràpia i Nutrició Humana 
i Dietètica, que atrau estudi-
ants d’arreu del territori.

Noves activitats de l’Associació de Diabetis de l’AnoiaTaller sobre com gene-
rar negoci a través dels 
canals digitals

La UEA organitza el taller  
Com generar negoci a través 
dels canals digitals?, que anirà 
a càrrec de Jepi Alberti, expert 
en estratègies de negoci digi-
tal. La presència de les pimes 
als canals digitals ha de tenir 
una estratègia clara i definida 
i un objectiu clar: que ajudi a 
pujar les vendes. La jornada 
serà el 29 de març a les 9.15 
hores, a la seu de la UEA.  Gra-
tuït per socis. 50 € no socis.

quina funció té la insulina al 
nostre cos tenint o no diabe-
tis, com es fabrica, quines in-
sulines tenim al mercat, quina 
funció tenen i com actuen una 
vegada entren al cos humà. 
També ens parlarà de la seva 
conservació, dels llocs de pun-
ció i el perquè d’algunes acci-
ons que hem de realitzar per 
la seva correcta administració.  
D’altra banda, també s’orga-
nitza un taller per a cosir els 
Diabet-rolls solidaris per aju-
dar en la recerca de la diabetis 

infanti. Cal portar: 
- 1 metre de roba de cotó 
- ½ metre de plàstic per cosir
- 1 ½ metre de velcro de cosir 
femella (el que no rasca)
- ½ metre de velcro de cosir 
mascle (que rasca) 
- Fil blanc i negre 
- Tisores 
- Màquina de cosir (si en tens) 
- Agulles de cap 
- I moltes ganes d’ajudar i col-
laborar
Us recordem que aquest dia-
bet-rolls aniràn als punts de 

venta que tenim per a poder 
adquirir-los i col·laborar en 
aquesta causa. 
El taller el realitzaran el dis-
sabte dia 30 de març de les 
10:30h a les 12:30h al centre 
civic centre, C/ Trinitat, 12. 
Anirà dirigit per la Silvia Roca 
creadora i dissenyadora del 
Diabet-roll. L’aforament serà 
limitat per un màxim de 10 
persones per aquesta raó us 
agrairan la notificació d’assis-
tència al correu següent: dia-
betroll@gmail.com 
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L’Espai Cívic Centre 
acollirà el proper 27 de 
març a les 6 de la tarda 

una jornada sobre la 
problemàtica laboral 
que tenen els afectats 

per la malaltia

L’Hospital ja compta amb nou 
especialitats mèdiques per a formació
REDACCIÓ / LA VEU 

F ins a 9 especialitats di-
ferents són les ofertes 
que té actualment el 

centre igualadí per impartir 
formació sanitària especia-
litzada. Compta en 5 unitat 
docents: Anestesiologia i Re-
animació, Cirurgia Ortopèdi-
ca i Traumatologia, Cirurgia 
General i de l’aparell digestiu, 
Farmàcia hospitalària, Me-
dicina Interna i 2 unitats do-
cents multiprofessionals que 
formen a metges i infermeres: 
Geriatria, infermeria de Geri-
atria i que és l’única a Catalu-
nya, Ginecologia i Obstetrícia, 
Infermera obstetricogineco-
lògica (Llevadores). A mes 
l’Hospital d’Igualada forma 
també especialistes de Atenció 
Familiar i Comunitària (met-
ges i infermeres).
Des del 2007 que l’Hospital 
va començar a formar especi-
alistes ha anat augmentant el 
nombre de residents de 6 fins 
als 50 residents que ha comp-
tat l’any 2018. 
Aquest any serà la promoció 
dotzena de residents i ofereix 
el Consorci Sanitari de l’Anoia 

REDACCIÓ / LA VEU 

N ovament, l’Associ-
ació de l’Esclerosi 
Múltiple de l’Anoia 

ofereix una jornada de reflexió 
i debat sobre l’Esclerosi Múl-
tiple que, en aquesta ocasió se 
centrarà en la problemàtica 
laboral que tenen les persones 
afectades. Serà la cinquena 
edició de la jornada, el proper 
27 de març, a les 6 de la tarda 
a l’Espai Cívic Centre d’Igua-
lada.
Sovint, aquestes persones vo-
len continuar treballant tot i 
el diagnòstic, i els estudis de-
terminen que l’ocupabilitat és 
clau des del punt de vista de 
la persona afectada atès que 
els estudis demostren que pot 
comportar beneficis terapèu-
tics. Treballar pot millorar 
l’activitat del cervell i pospo-
sar-ne el deteriorament. Tre-
ballar suposa beneficis de tota 
mena per les persones amb 
esclerosi múltiple, que veuen 
com això afavoreix la seva au-

REDACCIÓ / LA VEU 

C om que el sorteig de 
la Panera de Nadal 
d’Igualada Comerç 

va quedar desert, l’entitat va 
decidir lliurar tot el seu con-
tingut a Creu Roja Anoia. Di-

Igualada Comerç lliura 
a Creu Roja la Panera 
de Nadal

(CSA) amb un total de 19 pla-
ces, 11 per formar especialis-
tes hospitalaris i 8 places per 
formar metges i infermeres 
d’atenció primària. 
La formació al CSA dona la 
possibilitat d’estar en un en-
torn de treball molt proper, 
que  permet una formació i 
avaluació progressiva i con-
tínua, amb una comunitat de 
residents en què prima la co-
operació i l’ajuda mútua en el 
procés d’aprenentatge i fins i 
tot en la vida social. Aques-
ta formació està basada en 
l’adquisició de competències 
necessàries per al desenvolu-
pament de la seva feina com 

a especialistes, amb el suport 
del Centre 4D Health per fer 
la seva formació de simulació, 
actualment imprescindible 
com a eina formativa.
El Departament de Salut rea-
litza periòdicament enquestes 
als residents i el CSA ha tret 
sempre bons resultats. Des de 
que el CSA forma residents, 
més d’una dotzena s’han que-
dat com a plantilla. 
El proper 4 d’abril hi haurà 
una jornada de portes obertes 
en les que els futurs residents 
podran conèixer el centre i 
els diferents serveis que hagin 
escollit acompanyats dels seus 
tutors. 

L’Associació d’Esclerosi Múltiple de l’Anoia organitza una nova 
jornada, ara sobre els problemes en el món laboral

tonomia.
De les 7.500 persones que 
pateixen esclerosi múltiple 
a Catalunya, un 80% es di-
agnostica abans dels 40 anys i 
un 50% abans dels 30, la qual 
cosa afecta la seva formació i 
carrera professional.  No obs-
tant això, l’ocupabilitat de les 
persones amb EM ha de supe-
rar molts reptes:  ni està uni-
versalment acceptada, ni prou 
integrada tant entre l’entorn 
mèdic com entre les empreses.  
És important, per tant, donar 
a conèixer les eines que poden 
ajudar a les persones amb EM 
a mantenir les seves habilitats 
i aspiracions professionals i 
assegurar una bon resultat 

del seu treball. Així com fa 
10 anys un 85% de les perso-
nes afectades afirmaven que 
deixaven de treballar degut 
a la fatiga, l’any 2016 aquest 
percentatge es va reduir fins 
al 62% (dades EME) gràcies 
a les entitats i programes que 
treballen en aquest sentit. 
Una empresa que facilita les 
necessitats de les persones 
amb EM en  termes d’horaris 
i/o barreres afavoreix la per-
manència de la persona en el 
lloc de treball. Els obstacles, la 
manca de suport de l’empresa i 
dels companys, i la insatisfac-
ció amb el lloc de treball, faci-
liten que la persona abandoni 
la feina. A més, si conservar 
el lloc de treball afavoreix les 
persones amb EM, també té 
beneficis socials perquè, de 
fet, la malaltia suposa costos 
que en cas de no treballar són 
més grans.
Per parlar de tots aquests te-
mes, a la taula rodona comp-
tarem amb la presència de 
Fermí Capdevila, 2n tinent 

lluns se’n va fer l’entrega, amb 
la presència de la presidenta 
d’Igualada Comerç, Laura 
Llucià i el vocal Oscar Cua-
dras, i el President de la Creu 
Roja Xavier Botet, acompa-
nyat de Josep Maria Riera i 
Jordi Margalef.

d’alcalde i portaveu, regidor 
d’Entorn Comunitari i Coope-
ració de l’ajuntament d’Iguala-
da, i coordinador d’Oncologia 
Mèdica de l’Hospital d’Iguala-
da; Meritxell Benedí, directora 
general de Serveis Socials de 
la Generalitat de Catalunya; 
Rosalia Hornos, infermera 
clínica i coordinadora d’infer-
meria del Centre d’Esclerosi 
Múltiple de Catalunya-Cem-

cat; Mercè Simón, directora 
de Finances i exdirectora de 
RRHH de Laboratoris Stada. 
Rebeca Muñoz i Elisenda Al-
tés explicaran les seves experi-
ències i Marisa Martínez con-
duirà l’acte.
L’AEMA agraeix a la Fundació 
Esclerosi Múltiple i a tots els 
participants la seva col·labora-
ció en l’organització d’aquesta 
Jornada.



El programa Atenea, 
que promou la igualtat 
d’oportunitats entre ho-
mes i dones en el mer-
cat de treball, celebra 

una jornada de 
networking a Ig-Nova

Una quinzena de dones amb perfil professional alt participen 
en una jornada de networking a Igualada

  IGUALADA  | 17Divendres, 22 de març de 2019

REDACCIÓ / LA VEU 

D imarts 12 de març 
el Campus Motor 
Anoia va acollir 

una sessió de la comissió de 
Mobility del Clúster de la 
Indústria d’Automoció de 
Catalunya (CIAC), amb l’ob-
jectiu de treballar sobre les 
oportunitats industrials en 
l’electromobilitat i definir el 
pla estratègic de la comissió. 
La jornada va comptar amb 
diverses ponències, com la de 
Sergio Alcaraz, vicepresident 
del CIAC i General Manager 
NE de New Vehicle Engine-
ering de Nissan; i la d’ Anna 

REDACCIÓ / LA VEU 

U na quinzena de dones 
i nou empreses han 
participat aquest di-

jous, 14 de març en la jornada 
de networking del programa 
Atenea a Igualada, organitza-
da des d’Ig-Nova Ocupació. 
La sessió permet generar 
oportunitats professionals 
per a les participants, i a les 
empreses i reclutadors tenir 
coneixement de potencials 
candidates per a cobrir pos-
sibles vacants d’ocupació. La 
tinent d’alcalde de Dinamit-
zació Econòmica de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Patrícia Illa, 
ha estat l’encarregada de donar 
el tret de sortida a l’activitat. 
L’activitat de networking amb 
empreses és una de les sessi-
ons de generació d’oportuni-
tats professionals del progra-
ma Atenea i adopta el format 
d’un Speed Dating. 
Cada candidata fa una ron-
da per tots els selectors i ha 
d’exposar en el temps acor-
dat el seu perfil professional. 
Posteriorment, es fa una taula 
rodona d’anàlisi i conclusions 
per part de les candidates i les 
empreses. Algunes de les em-

preses que han participat en 
aquesta edició són Eurofirms, 
Grup Català de Treball, Ade-
cco, Randstad, Grup Carles 
Gestió i projectes, Indústries 
Valls, EVO Retail i Waterolo-
gies. Atenea és un programa 
innovador en el terreny de la 
igualtat d’oportunitats en el 
mercat de treball, impulsat per 
l’Ajuntament d’Igualada i el 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
Fomenta la inserció laboral de 
dones que tenen un alt nivell 
de qualificació professional i 
que, tot així, tenen dificultats 
alhora d’integrar-se al món la-
boral, o bé de promocionar-se 
dins l’empresa. 
Durant el 2019 hi participa-
ran 30 dones amb perfil pro-
fessional alt, ja sigui amb una 
titulació tècnica superior o 
universitària o bé amb una 

trajectòria professional conso-
lidada, que volen ocupar llocs 
de treball adequats als seus 
perfils. 
El projecte va arrencar a mit-
jans de gener amb un primer 
grup de 15 participants amb 
el qual s’està treballant durant 
tot el primer trimestre. El se-
gon grup, amb 15 dones més, 
s’iniciarà a l’abril i treballarà 
durant el segon trimestre. El 
programa Atenea inclou tuto-

ries individuals on les partici-
pants reben orientació i se les 
ajuda a elaborar el seu propi 
projecte professional. D’al-
tra banda es fan sessions de 
grup, amb tallers d’educació 
emocional i d‘altres per tre-
ballar estratègies i tècniques 
per a la recerca activa de fei-
na. A més, el programa tam-
bé inclou pràctiques laborals 
en empreses.
Aquesta actuació es troba em-

marcada en el projecte Tre-
ball a les 7 Comarques i està 
subvencionada pel Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) en el marc dels Pro-
grames de Suport al Desen-
volupament Local. Per a més 
informació, es pot contactar 
amb Ig-Nova Ocupació, al 
carrer Lleida 78, trucar al 93 
805 57 10 o bé enviar un cor-
reu electrònic a ignovaocupa-
cio@aj-igualada.net.

El Campus Motor continua acollint sessions sobre el vehicle 
connectat, autònom i elèctric

Martínez,  Cap de l’àrea de 
vehicle connectat de Seat, 
que van explicar el model de 
treball d’aquestes marques 
en relació al vehicle elèctric, 
connectat i autònom. 
A la part final de la jornada 
els i les participants es van 
agrupar per dur a terme una 
definició d’àmbits de treball 
de la Comissió Mobility se-
gons tres eixos: el vehicle 
connectat, el vehicle autònom 
i el vehicle elèctric. 
Abans, Sílvia Biosca va fer 
una intervenció perquè els 
socis tinguessin coneixement 
que els resultats obtinguts 
durant la jornada es tindran 

en compte en la definició 
d’un dels projectes que s’està 
treballant actualment en el 
Campus, i també per mostrar 
les potencialitats de la zona.
La jornada va servir per 
posar en comú diversos 
projectes i idees sobre el 
vehicle connectat, autònom 
i elèctric, en un centre es-
pecialitzat en l’organitza-
ció d’esdeveniments com 
és el Campus Motor Anoia. 
L’equipament reafirma així 
la seva aposta per continu-
ar fent projectes de recerca, 
investigació i desenvolupa-
ment en l’àmbit dels nous 
models de mobilitat. 
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Obre portes l’edifici modernista de l’Escorxador
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L’espai, que es va fer 
en poc més d’un any 

de temps, va represen-
tar tota una revolució 
a l’època per la seva 
espectacularitat. Va 

costar 137.022 pessetes.

El conjunt arquitectònic de L’Escorxador és avui recinte firal i d’events d’Igualada.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1905, coincidint 
amb la Festa Major, 
va obrir portes l’edifici 

de l’Escorxador, que avui dia 
s’ha convertit en recinte firal 
i d’esdeveniments diversos. 
El 23 d’agost, s’inaugurava 
aquest nou espai, obra de l’ar-
quitecte municipal Pau Salvat 
Espasa i d’Isidre Gili Moncu-
nill. Comptava una superfície 
descomunal per a l’habitu-
al de l’època: 16.687 metres 
quadrats sense comptar els 
dipòsits d’aigua, la infermeria 
i dues casetes que ocupaven 

1905 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

3.533 metres quadrats més. El 
nou Escorxador d’Igualada va 
costar 137.022 pessetes.
El setmanari “Nova Llevor” 
d’Igualada publicava pocs 
dies després un extens repor-
tatge amb tot luxe de detalls 

d’aquesta obra, que es va fer 
en poc temps, doncs era una 
promesa del govern municipal 
que havia pres possessió dos 
anys abans. Els inicis de l’edi-
fici es poden situar en 1902 
quan s’aprovà en una sessió de 
l’ajuntament la seva construc-
ció. Els plànols varen ser sig-
nats l’any 1903 i l’edifici s’inau-
gurà el 1905. Es va construir 
fora de la ciutat en uns plans 
anomenats “Foristeries de 
Sant Agustí”, terrenys cedits 
pel Sr. Castells. L’advocat igua-
ladí Xavier Albín també hi va 
tenir molt a veure en la ràpida 
construcció de les obres, grà-
cies a la seva direcció econò-
mica.
La nau principal de l’edifici és 
rectangular. Als costats hi ha 
dos departaments quadrangu-
lars. Dues ales ajuntades al cos 
central per un passadís cobert 
condueixen als patis. Darrere 
la nau principal hi trobem pe-
tites dependències.
L’estructura suport de la nau 
central i de les dues més peti-
tes és de ferro. Els corrals te-
nen encavallada de fusta. Els 
materials bàsics de construc-
ció són el totxo i la pedra. Per 
la decoració s’empra la cerà-
mica de color verd. 
Els edificis es distribueixen 
simètricament respecte a un 
eix perpendicular al carrer. 
L’eix passa per la nau cen-
tral i per la porta principal. 
La nau principal de l’edifici 
és rectangular i estava desti-
nada a la matança d’animals 

llanuts. Als costats hi ha dos 
departaments quadrats que 
servien per a la matança de 
bous i porcs. En cossos se-
parats i d’iguals dimensions 
hi trobem dues ales que eren 
estables. A cada costat de la 
nau central hi ha un pati, 
darrere del qual hi havia els 

Reportatge a “Nova Llevor” de la inauguració de l’Escorxador.

Curiós anunci de l’avui desapareguda Llibreria Jordana  d’un llibre 
que explica com funciona el dret de votar.

Anunci de 1985 de la guarnicioneria de Jaume Duran.

despatxos del veterinari, la 
sala d’autòpsies i el dipòsit 
de pells. Tot aquest conjunt 
d’edificis estava envoltat per 
un passeig de ronda de 12 
metres d’amplada que possi-
bilitava l’accés i la comunica-
ció, així com la ventilació en 
tota la construcció.

Publicitat de Calçats Blay, al carrer Nou .
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comarca

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgo-
ra va rebre durant l’any 
2018 gairebé 40.000 vi-

sitants (39.977 segons el cò-
mput publicat a la Memòria 
d’aquest servei). Es tracta una 
assistència un 2’4 per cent su-
perior respecte les xifres del 
2017. La mitjana diària d’usu-
aris ha estat de 154 persones, 
tenint en compte que els dies 
de servei anuals van ser 260.
Durant l’any passat es van 
fer el carnet 172 persones, 
el que suposa un 29 per cent 
menys de carnets. En aquest 
capítol d’altes sobresurten els 
infants de 5-14 anys, amb 70 
nous inscrits. La Biblioteca 
Mont-Àgora compta actu-
alment amb 4.606 persones 
inscrites, sumant el recomp-
te dels 24 anys que s’ofereix 
aquest servei de Biblioteca a 
Montbui. D’aquest còmput to-
tal, el 88 per cent dels usuaris 

resideixen a Montbui i la resta 
pertanyen a municipis veïns. 
Cal destacar que hi ha 3935 
usuaris del municipi, el que 
suposa que el 40 per cent dels 
habitants de Montbui estan 
inscrits a la Biblioteca del mu-
nicipi. Per grups d’edat sobre-
surten les persones d’entre 40 i 
64 anys, que representen el 36 
per cent del total d’inscrits a 
aquest servei cultural.
Pel que fa al servei de préstec, 
durant l’any 2018 els docu-
ments prestats van baixar un 
5 per cent. El nombre de do-
cuments prestats, incloses les 
renovacions, va ser de 20.756. 
Cal destacar que els DVD i 
les revistes són els documents 
que tenen l’índex de rotació 
més alt. Pel que fa al nombre 
d’usuaris que van utilitzar 
aquest servei durant el 2018 la 
xifra d’usuaris que van utilit-
zar el préstec de documents va 
baixar un 11 per cent en rela-
ció a l’any 2017.

Cal remarcar que des de fa tres 
anys la Biblioteca Mont-Àgo-
ra ofereix el servei de préstec 
de llibres digitals a través de la 
plataforma eBiblioCatalunya. 
Aquest servei tendeix clara-
ment a l’alça. Durant el 2018 
es van formalitzar 220 prés-
tecs de llibres digitals, un 57 
per cent més que no pas l’any 
anterior.
Pel que fa als usos d’internet i 
d’ofimàtica, la Biblioteca dispo-
sa de sis ordinadors amb accés a 
Internet (quatre a l’àrea d’adults 
i dos a l’àrea infantil). Durant el 
2018 el nombre d’usos d’inter-
net i d’ofimàtica va créixer un 6 
per cent, arribant fins els 3960. 
Un 10 per cent del total de vi-
sitants a la Biblioteca utilitza 
aquest servei.
Pel que fa al servei WIFI, 
aquest ha baixat gairebé un 
8 per cent en relació al 2017. 
S’ha comptabilitzat un total de 
3.277 usos d’aquest servei.
Les activitats culturals i forma-

La biblioteca Mont-Àgora va rebre gairebé 
40.000 visitants durant el 2018

tives van ser durant tot el 2018 
un referent a Mont-Àgora, so-
bresortint els clubs de lectura, 
exposicions, el concurs literari 
“Castell de La Tossa”, diferents 
sessions i tallers específics, el 
Club Manga Jove, “L’hora del 
conte”, presentacions cultu-
rals (“Narranación”), etc. Cal 
destacar també que per segon 
any consecutiu la Biblioteca 

Mont-Àgora va participar en 
el projecte BiblioLab, amb un 
curs d’escriptura de records 
adreçat a adults. El servei cul-
tural també va dur a terme ac-
tivitats solidàries, exposicions 
(“sector Lector”), va participar 
al Club del Llibre, al programa 
Anoia + sà, al programa de Sa-
lut Mental, al programa Anoi-
etsXBM, entre d’altres. 

MONTBUI / LA VEU 

Dimecres va tenir lloc 
la tercera edició de 
la Gala de la Comu-

nitat Educativa de Montbui, 
una de les activitats més im-
portants i destacades del 16è 
“Fem Més Escola”. Durant la 
Gala celebrada a la sala peti-
ta de Mont-Àgora, i a la qual 
van assistir una setantena de 
persones, es va retre homenat-
ge a diferents professionals de 
l’educació que enguany s’han 
jubilat, com ara Montse Re-
cio i Lidia Salvia (mestres de 
l’escola Antoni Gaudí), Jaume 
Moncunill (professor de l’Ins-
titut Montbui), Joana Batallé 
(responsable del Pla Educatiu 
d’Entorn) i també es va retre 
un homenatge especial per 
conmemorar el 50è aniversari 
de l’Escola Garcia Lorca. 
Durant l’acte també es van 
lliurar sengles “plotters” com-
memoratius amb imatges dels 
alumnes dels diferents cen-
tres educatius del municipi: 
les dues llars d’infants (Santa 

Anna i L’Estel), les tres esco-
les (Montbou, Garcia Lorca i 
Antoni Gaudí) i de l’Institut 
Montbui. Durant la gala també 
es va emetre un espot de pro-
moció de l’ensenyament públic 
al municipi. Va presentar la 
gala el periodista local Óscar 
López i van amenitzar musi-
calment el grup “The Curlies”.

L’Alcalde Teo Romero i el regi-
dor d’Educació i Esports Josep 
Palacios van ser els encarregats 
de fer el lliurament dels guar-
dons als respectius docents 
homenatjats. Per acabar l’acte 
l’Alcalde Teo Romero va voler 
agrair la tasca de tots els pro-
fessionals dels diferents centres 
públics d’educació de Montbui: 

“sense la vostra tasca i dedica-
ció diària en benefici de la co-
munitat això no seria possible. 
Estem orgullosos de la feina 
que realitzeu”. El batlle mont-
buienc va remarcar la impor-
tància de “poder celebrar aquí 
a Mont-Àgora, un equipament 
que tot just ara compleix el 
seu quart aniversari, una gala 

tan simbólica i tan important 
per a nosaltres. Hem defensat 
sempre una educació pública 
i de qualitat per a tothom i ho 
continuarem fent. Per a nosal-
tres defensar l’educació pública 
de qualitat és treballar vers una 
societat més justa i amb més 
oportunitats per a tothom”. 

Properes activitats
Avui a les 10 del matí els alum-
nes de la Llar d’Infants “L’Estel” 
visitaran l’escola Antoni Gaudí. 
Avui a la tarda, l’escola An-
toni Gaudí acollirà l’activitat 
“Gaudim del teatre: un món de 
contes”. Els alumnes de quart 
curs del centre representaran 
les obres “Conte contat, aquest 
conte no s’ha acabat” i també 
“La ventafocs del segle XXI”.
Aquest dissabte a partir de les 
onze del matí tindrà lloc a la 
Biblioteca Mont-Àgora un la-
boratori de lectura en família, 
activitat que porta per títol “Els 
contes més sentits a través dels 
cinc sentits”. La proposta crea-
tiva anirà a càrrec de Natàlia, 
de la companyia “Oh ! Contes”. 

Montbui continua celebrant el “Fem més escola”
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Més de 300 perso-
nes van compartir 
aquest diumenge 

una nova edició de la “Ma-
tanza” amb la Unión Cultu-
ral Extremeña Anoia. Una 
festa gastronòmica i cultural 
molt consolidada a l’agenda 
de l’entitat, que celebra el seu 
25è aniversari.
Enguany la festa incorporava 
algunes novetats importants 
com la seva ubicació, que s’ha 
traslladat a Can Papasseit per 
evitar coincidir amb el trajec-
te de la Cursa Popular. Tot i 
que l’espai del Parc Fluvial és 
molt adient a la festa, explica 
la relacions públiques de l’en-
titat, Keta Borrega, valoren 
positivament el nou emplaça-
ment així com la participació 

d’autoritats locals, entitats i 
particulars.
La festa va començar dissabte 
amb la preparació de la carn 
per fer l’embotit i les elabora-
cions de la prova, que va ser-
vir-se com a segon plat.
Diumenge, la primera activi-
tat va ser l’esmorzar a base de 

migas i cafè amb llet, i cap a 
les 11h es va servir un segon 
esmorzar a base d’entrepans 
de botifarra i cansalada.
Cap a dos quarts de dotze es 
va fer el farcit de productes 
del porc, que es basa en l’ela-
boració de xoriços de manera 
artesanal. Una activitat que 

Més de 300 persones comparteixen els actes 
gastronòmics i culturals de la matança de la UCE Anoia

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

En el marc de la comme-
moració del 8 de Març, 
l’Associació Vilanova 

Comerç, el passat dia 11, a 
Can Papasseit, va organitzar 
una Jornada – Networking 
per a debatre la importància 
de la Dona al llarg de la his-
tòria, des d’una perspectiva de 
posar en valor la seva trajectò-
ria en l’àmbit estrictament la-
boral; un acte que va comptar 
amb unes ponents d’un reco-
negut itinerari personal i pro-
fessional. I, és així com es van 
ordenar les distintes partici-
pacions: la Marissa Martínez, 
directora de Radio Nova de 
Vilanova del Camí; mitjà radi-
ofònic on hi porta més de dues 
dècades, va ser qui va conduir  
l’organització i presentació de 
l’ementada Jornada.
La Júlia Sevilla, amb una pre-
cisa revisió del passat, va plan-
tejar aquelles circumstàncies 
que, des de temps prehistòrics, 
van propiciar que a la dona li 
fos atribuïda una única i prio-
ritària missió: la reproducció i 
la cura de la família. Així, se-
gons imperatius d’un secular 
sistema patriarcal, la materni-
tat i la cura de la llar han man-
tingut gairebé a la totalitat de 
les dones  relegada a un segon 
pla, i lluny de l’univers pro-

ductiu. I, no va ser fins a finals 
del segle XIX que, el sufragis-
me anglès i americà, amb unes 
primeres vindicacions per a 
uns drets igualitaris entre do-
nes i homes, va postular-se 
com a un incipient moviment 
feminista. D’aquí, se’n deriven 
conquestes que facultarien el 
reconeixement de la dona en 
relació al món laboral i/o pro-
fessional.
Quant a Verònica Amezcua, 
va parlar dels seus passos 
encaminats a la creació del 
Centre Avancem d’Òdena, un 
espai de treball psicològic, de 
formació i de mediació adre-
çades a iniciatives emprene-
dores de les dones; que apunta 
a unes  qualitats inherents a 
l’emprenedora: ser visionàries 
i optimistes fins a atènyer una 

validada competència profes-
sional, això sí,  dins d’un con-
text de nul·la conciliació fami-
liar i laboral.
La Judit Gil, amb divuit anys al 
sector de les Arts Gràfiques, és 
propietària de la seva empresa; 
una realització satisfactòria a 
mercès d’una dura cursa que 
va del terreny productiu fins 
a fer front a unes nombroses 
incompatibilitats horàries i fa-
miliars. I, al costat del suport 
dels més propers, a hores d’ara 
agreix a la seva professió el fet 
de no haver estat mai objecte 
de cap desqualificació, ni pro-
ductiva ni com a dona. 
La Maribel Motos, des d’Es-
tímul Serveis Socials, S.L., va 
puntualitzar les fites en què, 
de fa anys, gestiona la seva 
empresa: el vessant formatiu 

i el social. A nivell social va 
ressaltar la importància del 
Servei d’atenció a domicili; 
aquell   capaç de compensar 
el dèficit de temps de la dona 
treballadora a l’hora de tenir 
cura de situacions de depen-
dència dels seus familiars. De 
la mà de qualificats professio-
nals, aquest projecte d’empre-
nedoria ha assolit uns òptims 
resultats gràcies a una meto-
dologia i planificació molt es-
tudiades.
Des de l’àmbit de la visibilitza-
ció de les dones en el camp del 
periodisme, la Carmel·la Pla-
nell, com a membre de l’Asso-
ciació de Dones Periodistes, 
va assenyalar la importància 
de les dones de la premsa, la 
ràdio i la televisió a l’hora de 
denunciar -a través d’aquests 
mitjans- la situació de discri-
minació de què encara és víc-
tima la dona a la nostra soci-
etat; accentuant el vergonyós  
dèficit de paritat no només 
des de l’univers de la comu-
nicació de masses, sinó des de 
qualsevol òrbita social. Això 
és, per a les dones periodistes, 
trencar l’anomenat “sostre de 
vidre” significa mantenir-se 
en el combat per a la conse-
cució d’un determinant re-
coneixement a qualsevol de 
les competències personals i 
professionals de la dona.

va ser molt participada pel 
públic assistent.  I tot seguit 
va tenir lloc la primera de les 
actuacions del dia que van 
anar a càrrec del cor de l’enti-
tat El sentir de una tierra.
Una altra de les novetats im-
portants de la festa va ser el 
dinar. Aquest any van canviar 
el copiós “cocido” per un ar-
ròs amb costella que ha estat 
molt ben valorat pels comen-
sals, gairebé 130 persones.
A la sobretaula van seguir les 
actuacions amb el grup de 
playback Teatro 60 que va es-
collir un repertori força folk-
lòric per acabar la jornada.
Keta Borrega ha fet un agra-
ïment públic per a totes les 
persones que els van acompa-
nyar durant la jornada i que 
van celebrar amb l’entitat els 
seus 25 anys de trajectòria.

Jornada – Networking sobre Dona i Treball, una 
participada iniciativa de Vilanova Comerç  

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Policia Local ha pre-
sentat aquest dimarts 
l’aplicació mòbil DRA-

GAlert a les entitats vilano-
vines. La nova aplicació per-
met alertar a la Policia Local 
en cas d’urgència, d’una 
manera pràctica i senzilla. 
Aquesta presentació se suma 
a la que es va fer fa uns dies a 
una desena de comerços lo-
cals en un acte que va tenir 
lloc a la Sala de Plens muni-
cipal.
La regidora de Seguretat Ciu-
tadana, Imma González, va 
fer-ne una petita introducció 
que va precedir les explicaci-
ons de l’agent 1032 que serà 
l’encarregada de visitar els 
comerços i les entitats locals 
de manera individual. Du-
rant aquestes visites l’agent 
explicarà com instal·lar-se 
aquesta aplicació i com uti-
litzar-la. També es compro-
varà que hi hagi cobertura 
de mòbil des del lloc que es 
doni d’alta.
La utilització de DRAGAlert 
està especialment indicada 
per als comerços, empreses, 
escoles i oficines de  l’admi-
nistració pública però també 
qualsevol altre centre públic 
o privat amb una ubicació 
fixa, tant al nucli urbà com 
en espais disseminats.
DRAGAlert és una aplicació 
(APP) per a telèfons mòbils 
i tauletes per poder demanar 
ajuda a la Policia en cas d’ur-
gència. Es tracta d’un botó 
virtual que quan es clica ge-
nera una senyal a la central 
de la policia o al telèfon mò-
bil de la patrulla indicant la 
ubicació de la persona que 
està demanant ajuda.
Es pot utilitzar DRAGAlert 
en casos de robatoris amb 
violència, intimidació, en 
situacions de greu alteració 
de l’ordre públic, agressions, 
baralles o qualsevol altra si-
tuació que requereixi de la 
intervenció de la policia. Cal 
tenir en compte, però, que el 
dispositiu no substitueix el 
sistema d’alarmes, sinó que 
és un mitjà d’avís a la policia 
local molt eficaç.

La Policia Local 
presenta el DRA-
GALert, un siste-
ma d’avís en cas 
d’urgència, als co-
merços locals
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ÒDENA / LA VEU 

Fem Òdena AM ha posat 
en marxa la web femo-
dena.com a través de la 

qual donarà a conèixer tots 
els aspectes de la candidatura 
d’esquerres liderada per Ma-
ria Sayavera a les eleccions 
municipals.
El web presenta el seu pro-
jecte més ampli pel municipi, 
del qual en sorgiran les pro-
postes concretes a treballar; 
un projecte creat a través de 
les reunions amb veïns, enti-
tats i col·lectius del municipi, 
tot apostant per la participa-
ció ciutadana.
A més, la web també posa 
a disposició dels veïns una 
bústia ciutadana i diferents 
formes de contacte amb la 
formació, per tal de facilitar 

la comunicació i apropar-se a
la gent, tot convidant a rebre 
propostes i suggeriments per 
treballar per Òdena.
“Volem oferir un projecte pel 
municipi elaborat a través de 

les opinions recollides dels 
veïns”, afirma Sayavera, “que 
sigui compartit per una gran 
majoria i que puguem treba-
llar amb totes les forces mu-
nicipals del poble”, assegura.

La candidatura Fem Òdena AM 
estrena web per donar a conèixer el 
projecte i apropar-se a la gent

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha tret a licitació l’ús i 
explotació del bar situ-

at dins del recinte de la Pis-
cina Municipal,  les persones 
interessades tenen temps fins 
al dijous 4 d’abril per fer ar-
ribar les seves sol·licituds a 
l’Ajuntament. 
La concessió tindrà una dura-
da de 93 dies, a partir del dia 

8 de juny de 2019 i finalitzarà 
el 8 de setembre de 2019.
El cànon que serveix de base a 
la licitació, millorable a l’alça, 
es fixa en 500,00 euros anuals, 
que s’abonaran el primer dia 
hàbil de setembre. El plec de 
prescripcions tècniques pot 
consultar-se a la web www.
odena.cat al perfil del con-
tractant, juntament amb tota 
la resta d’informació.

Òdena treu a licitació la 
gestió i explotació del bar 
de la piscina

ÒDENA / LA VEU 

Aquest divendres 22 de 
març, a les 19.30 h, 
Òdena celebrarà per 

tercer cop el Dia Mundial de 
la Poesia amb un recital popu-
lar de poemes obert a la par-
ticipació de tothom. L’activitat 
tindrà lloc a l’ermita de Sant 
Miquel i els poemes estaran 
acompanyats de la música en 
directe de la guitarra del com-
pany de l’Ajuntament d’Òde-
na, Pere Regordosa.
Tothom que vulgui partici-
par-hi només ha d’escollir un 
poema que li agradi, propi o 
bé d’algun altre poeta, cone-
gut o no, i presentar-se a l’ac-
te per llegir-lo. Per facilitar 
l’organització s’agrairà que 
les persones interessades ho 
comuniquin abans trucant a 
l’Ajuntament (938017434) o 
enviant un correu electrònic a 
regordosabp@odena.cat. 
Marc Guarro, corrector i mo-
derador de clubs de novel·la 
i tallers de poesia, conduirà 
l’acte. A l’acte també hi assis-
tirà l’alcalde, Francisco Guisa-
do, que donarà la benvinguda 
als presents i animarà tot-
hom a participar d’actes com 
aquest, que treuen la cultura 
dels prestatges i a través dels 
quals es comparteix coneixe-

ment amb els veïns i veïnes. 
Cada any, coincidint amb el 
21 de març, la UNESCO ce-
lebra el Dia Mundial de la 
Poesia i convida a reflexionar 
sobre el poder del llenguatge 
poètic i les capacitats creado-
res de cada persona. D’acord 
amb la decisió de la UNESCO, 

Òdena celebra el Dia Mundial de la 
Poesia amb un recital popular

el principal objectiu d’aques-
ta acció és donar suport a la 
diversitat lingüística a través 
de l’expressió poètica i donar 
l’oportunitat a les llengües 
amenaçades de ser un vehicle 
de comunicació artística en 
les seves comunitats respec-
tives.

PIERA / LA VEU 

El passat dilluns dia 18 
de març, el Parlament 
de Catalunya va acollir 

la presentació del «Pacte con-
tra la segregació escolar a Ca-
talunya: un compromís per a 
l’èxit educatiu». Es tracta d’una 
iniciativa conjunta del Síndic 
de Greuges i el Departament 
d’Educació de la Generalitat 
que compta amb la col·labora-
ció dels diferents agents de la 
comunitat educativa.
L’Ajuntament de Piera ha es-
tat un dels que s’ha adherit 

al projecte atès que considera 
necessari el foment de mesu-
res per a una millora de l’èxit 
educatiu i que ajudin a ga-
rantir el dret a l’educació en 
igualtat d’oportunitats. L’acte 
va comptar amb la presència 
de l’alcalde de Piera, Jordi Ma-
drid, i del regidor d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament, Josep 
Maria Rosell.
El pacte pretén recollir pro-
postes concretes que ajudin a 
garantir el dret a una educació 
de qualitat i a fer que tothom 
hi pugui accedir en condici-
ons d’igualtat.

Piera s’adhereix al Pacte 
contra la segregació escolar

PIERA / LA VEU 

El passat 14 de març, el 
municipi veí de Mas-
quefa va acollir la 13a 

edició de Fira Futur, una ini-
ciativa que ofereix al jovent i a 
les seves famílies l’orientació i 
els recursos necessaris per a 

millorar el seu futur acadè-
mic o professional. A través 
d’estands i punts d’orientació, 
la fira va mostrar als visitants 
les diferents opcions formati-
ves i professionals que exis-
teixen a l’Anoia Sudtant per a 
continuar estudiant com per 
a reprendre els estudis.

Alumnes pierencs visiten 
la 13a edició de Fira Futur

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

pinturascledera@gmail.com
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Més de 330 fotografi·
es omplen les parets 
de la Sala Municipal 

d’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt. Des del diumen·
ge 17 de març en aquest espai 
cultural es pot veure una col·
lecció d’imatges extretes de 
l’Arxiu Fotogràfic Municipal 
(AFM) local, des de la dècada 
dels anys 20 fins a final de la 
dels 80.
La presentació de l’exposició 
va anar a càrrec de l’alcalde, 
Santi Broch. Les imatges estan 
disposades en una quarante·
na de plafons, identificats per 
anys. És una mostra curiosa i 
en la qual el visitant, si ho de·
sitja, pot passar una bona i en·

tretinguda estona. Pot desco·
brir fotografies de tradicions 
que ja han desaparegut, com 
les catifes de flors que es feien 
per Corpus o la desfilada dels 
Armats. També d’activitats 
que es mantenen de fa anys, 
com la Copa Nadal de Natació 
o el Pessebre Vivent, i d’altres 
que ja no es fan, com els Jocs 
Florals o l’Open de Tennis. 
A més de les tradicions i ac·
tivitats, es pot veure com s’ha 
anant transformant i evolucio·
nant el poble al llarg del temps. 
Els i les poblatanes també són 
protagonistes de moltes de les 
instantànies que es recullen. 
Per això, aquesta mostra, que 
es fa cada any quan s’apropa 
Setmana Santa, és especial i 
esperada i permet fer un viat·

Mirada fotogràfica al passat 
de la Pobla de Claramunt

ge a la història de la Pobla de 
Claramunt i de la seva gent.
Les fotografies formen part 
del fons de l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal que, actualment, 
compta amb unes 19.500 
imatges. D’aquest arxiu, ubicat 
a la masia de can Galan, en té 
cura, des de fa una colla d’anys 
i de manera desinteressada, 
el poblatà Andreu Miquel. Si 
algú està interessat a consultar 
aquest fons ho pot fer els di·
mecres, entre les 6 de la tarda i 
les 8 del vespre. 
L’exposició l’organitza la regi·
doria de Cultura de l’Ajunta·
ment i es podrà visitar fins al 
dissabte 30 de març. L’horari 
d’obertura és de dimarts a dis·
sabte, de 2/4 de 6 de la tarda a 
2/4 de 8 del vespre.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les inscripcions del Ca·
salet i del Juga a la Pri·
mavera de la Pobla de 

Claramunt ja s’han obert i 
es podran fer fins al dijous 3 
d’abril. Les dues activitats es 
faran del 15 al 18 d’abril i les 
organitzen les regidories d’In·
fància i d’Educació de l’Ajun·
tament.
El preu de les dues propostes 
és de 20 euros cada una. Les 
inscripcions es poden fer al 
Local Social de l’Ateneu Gu·
mersind Bisbal, de dilluns a 
dijous, de les 9 del matí a les 
12 del migdia, i, de dilluns a 
divendres, de les 4 a les 7 de la 
tarda. El pagament es podrà 
fer per transferència bancària 
o amb targeta.
Per inscriure’s caldrà portar 
la butlleta d’inscripció, una 
fotocòpia de la targeta de la 
seguretat social del nen o de 
la nena i una fotocòpia del 
DNI del pare, mare o tutor/a. 
El full d’inscripció es po·

drà trobar a l’Ajuntament, a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, a 
l’escola Maria Borés, a la Llar 
d’Infants Sol Solet o descarre·
gar·la del web municipal.
El Casalet està adreçat a la 
quitxalla des de P0 fins a P2 i 
les activitats es faran de les 9 
del matí a la 1 del migdia a la 
llar d’infants municipal. Du·
rant les quatre jornades, les 
criatures participaran en jocs 
i en propostes relacionades 
amb la primavera i Pasqua. 
El Juga es farà a les instal·la·
cions de l’escola Maria Borés 
també de les 9 del matí a la 1 
del migdia i està destinat als 
nens i nenes des de P3 fins a 
sisè. Es faran tallers de manu·
alitats, sortides als parcs i 
equipaments del poble, jocs 
al pati i aprendran cançons i 
danses. 
Tant al Casalet com el Juga es 
disposarà d’un servei d’acolli·
da al matí, de 3/4 de 8 a 3/4 
de 9, i al migdia, d’1/4 de 2 a 
les 2. El preu serà  d’1 euro per 
cada franja horària i per dia.

Obertes les inscripcions 
del Casalet i del Juga a la 
Primavera 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran de la Pobla de 
Claramunt organitza, demà 
dimecres 20 de març, un 

bingo especial de primave·
ra. L’activitat tindrà lloc a 
2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Jardí. 
A més de jugar al bingo, els 
i les assistents podran bere·

nar. El preu del cartró serà 
de 0,50 € el cartró. La pro·
posta compta amb el suport 
de la regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament. 

Bingo especial de primavera de 
l’Associació per a l’Oci de la Gent Gran

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

PROMOCIÓ 
PRIMAVERA 
E-BIKE

 carboni doble suspensió 250€/mes
                 alumini doble suspensió 125€/mes

equipament de regal i  24 mesos sense interessos



CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte s’ha 
celebrat la 32a edició 
del Concurs de Pin-

tura Ràpida Joan Campoy 
organitzat per l’Ajuntament 
de Capellades i els Amics de 
les Arts. La participació ha 
estat la més alta de les darre-
res edicions, amb 33 persones 
inscrites.
Seguint la tònica d’aquests 
anys, hi ha hagut dues con-
vocatòries, amb una catego-
ria general amb 3 premis i un 
premi Capellades, dedicat a la 
Bassa i el seu entorn.
En un ambient de plena pri-
mavera molts pintors van es-
collir precisament l’entorn de 
la bassa com a escenari de les 
seves creacions.
El Jurat, format per perso-
nes de reconeguda solvència 
artística, va haver de votar 
diverses vegades per escollir 
els guanyadors. Finalment, el 
guanyador del Premi Cape-
llades va ser novament Julio 
Garcia Iglesias, amb un qua-
dre de la bassa vista des de la 
dreta cap a l’esquerra, un dels 
angles menys escollits pels ar-
tistes.
A la categoria general el pri-
mer premi, també valorat en 
400 euros, va ser per Aida 
Mauri, amb l’entrada del Mu-
seu Molí Paperer; el segon 
–amb un premi de 350€- va 

anar a Joan Josep Català, tam-
bé amb una Bassa i el Museu 
de fons; i el tercer –de 300€- 
va recaure en Ernest Descals, 
pintant el Jardi de Casa Bas, 
des de l’entrada.
Amb totes les obres que van 
participar en el concurs s’ha 
organitzat una exposició que 
es pot veure fins el 31 de març 
els dissabtes i diumenges al 
matí de 12 a 14 hores i de 18 a 
20, a Casa Bas, La Sala Muni-
cipal d’Exposicions.
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, valora positivament 
l’edició. “És evident que la lí-
nia encetada fa uns anys amb 
la creació del Premi Capella-
des i l’avançament de la data 
a la vigília de la Fira és la 
correcta: el nombre de par-
ticipants creix i la visibilitat 
dels artistes és indiscutible i 
ajuda que tot Capellades es 

Guanyadors del Concurs de Pintura 
Ràpida Joan Campoy

faci més seu el concurs. Hi 
ha un parell d’aspectes també 
que m’agradaria destacar. Un 
és el que en podríem anome-
nar un cert rejoveniment del 
concurs i l’altra és la desta-
cada presència de pintores. 
Sense menystenir en cap mo-
ment la qualitat contrastada 
que sempre ha caracteritzat 
el nostre concurs, creiem 
que l’actual situació, amb 
més diversitat de tècniques 
i estils, amb més edats re-
presentades i una nombrosa 
presència de dones entre els 
participants, amb més públic 
no expert gaudint del procés 
de creació i no només visi-
tant l’exposició en un recinte 
tancat, etc., és una molt més 
gran garantia de futur per al 
nostre Concurs i en aquest 
sentit pensem continuar tre-
ballant”.

CAPELLADES / LA VEU 

El President Artur Mas assis-
tirà a l’acte de presentació de 
l’alcaldable per Junts per Ca-
pellades, Marcel·lí Martorell.
L’acte serà el proper dissab-
te 23 de març a les 19:30h al 
Teatre de La Lliga de Capella-
des, on el candidat Martorell 
desgranarà part del progra-
ma, idees i conversarà amb el 
President.

El President Artur Mas 
serà a la presentació de 
Junts per Capellades
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PIERA / LA VEU 

Carme Ruscalleda, és 
l’encarregada de tan-
car el 5è cicle del 7 

d’experiències que ha pro-
gramat la Biblioteca de Pie-
ra al llarg de 7 setmanes dels 
mesos de febrer i març d’en-
guany. 
Amb una aposta ferma i de-
cidida per difondre les ex-
periències d’especialistes en 
diferents camps de la ciència 
i les humanitats i per posar 
en valor i donar a conèixer 
els professionals pierencs, la 
Biblioteca tanca el cicle amb 
l’objectiu assolit.
Felicitat és el títol de l’ex-
periència del dimecres 27 
de març a les 19h a càrrec de 
Carme Ruscalleda, qui esta-
rà acompanyada d’en Carles 
Muntaner, presentador de 
Piera TV. 
Parlarem de temes que són 
importants i inseparables 
per a ella, de cuina i de vida . 
Carme Ruscalleda ha aconse-
guit amb els seus plats, ima-
ginatius i amb una tècnica 
impecable, que els comensals 
mengin felicitat, com l’acti-

tud vital de la cuinera. Amb 
la maduresa i la llibertat que 
donen trenta anys d’exito-
sa trajectòria gastronòmica, 
Ruscalleda obre noves portes 
que porten a camins d’inves-
tigació i projectes. Felicitat 
condensa el treball i la pas-
sió d’aquest camí, capítols de 
vida i cuina amb una clara 
proclama: “som hereus d’una 
cultura culinària sàvia, sana i 
gurmet, cal protegir-la, esti-
mar-la i practicar-la.”
Una cuina lliure, natural, sa-
borosa i plaent és l’ingredi-
ent clau de la màgia culinària 
de Carme Ruscalleda, una 
xef autodidacta que ha acon-
seguit en els seus restaurants 
set estrelles Michelin i s’ha 
convertit en la gran dama 
de la cuina mundial, gràci-
es a una tècnica admirable i 
precisa i a la seva persona-
litat exploradora i oberta a 
la imaginació. Treballadora 
incansable i creativa, Carme 
Ruscalleda, després de dè-
cades d’ofici, segueix vivint i 
treballant amb la il·lusió del 
primer dia. Una dona que 
cuina per ser feliç i per fer 
feliços els seus comensals.

Carme Ruscalleda 
tanca el 7 d’experiències 
d’enguany a Piera

PIERA / LA VEU 

En la línia de seguir tre-
ballant per a oferir a 
infants i joves l’oportu-

nitat de conèxier, experimen-
tar i crear continguts entorn 
diferents disciplines i ma-
tèries, la Biblioteca de Piera 
enceta un nou catàleg d’acti-
vitats ludico-formatives per 
aquest darrer trimestre del 
curs escolar. La inscripció als 
tallers és gratuïta, per a parti-
cipar-hi cal fer-la prèviament 
en els terminis establerts i 
només s’admetran dos infants 
per sol·licitud d’inscripció.
Entre les diferents opcions de 
tria destaquen propostes com 

“Figures en 3D sense impres-
sora” per introduir-se en el 
modelatge i la impressió 3D a 
través del dibuix amb el llapis 
3D. Un altra proposta és “El 
llenguatge de les emocions”, 
un taller d’expressió emocio-
nal per aprendre a identificar, 
explicar i expressar les emo-
cions per tal de gestionar-les 
millor. 
I la darrera, “Construïm mi-
rades” adreçada a nens i ne-
nes de 4 a 6 anys. Els infants 
s’endinsaran en la descoberta 
del cinema i de les arts audi-
ovisuals fent un tastet d’al-
gunes de les difernts tècni-
ques que s’utilitzen. Crearan 
imatges a partir de figures 

geomètriques que prendran 
ritme i moviment, practica-
ran aspectes relacionats amb 
la mímica i l’expressió corpo-
ral i experimentaran amb els 
sons i les músiques per in-
troduir el concepte de banda 
sonora. Les inscripcions per a 
partirpar en aquesta propos-
ta van començar dimecres 20 
de març i es durà a terme els 
dimecres 3, 10 i 24 d’abril de 
18.15 a 19.15h. Les places són 
limitades. 
A totes aquestes iniciatives 
se’ls afegeix també la possi-
bilitat d’aprendre escacs i de 
participar en els clubs de lec-
tura destinats a infants i joves 
des de P2 fins a 2n d’ESO.

Comença el termini per inscriure’s als 
nous tallers educatius proposats per la 
Biblioteca de Piera



CAPELLADES / LA VEU 

Aquest segon diumenge 
de Quaresma, amb un 
matí primaveral i una 

temperatura boníssima, s’ha ce-
lebrat una nova edició del Mer-
cat Figueter de Capellades.
Els carrers es van omplir de 
parades i de visitants que van 
poder passejar i gaudir de totes 
les propostes. D’una banda, la 
mostra comercial va possibi-
litar que moltes botigues de la 
vila poguessin exposar i vendre 
els seus productes, tant davant 
dels propis comerços com als 
estands de la plaça Catalunya. 
Aquesta edició, l’estand de Ca-
pellades Comerç es va dedicar 
solidàriament a les candeles, 
unes polseres que s’han venut 
durant unes quantes setmanes 
als establiments capelladins 
amb l’objectiu de recollir diners 
per a la investigació del càn-
cer infantil. El tancament de la 
campanya es va fer diumenge al 
vespre, al mateix estand, on es 
va informar que finalment s’ha 
recollit 9.131 euros.
D’altra banda, el Mercat Figue-
ter és espectacle. Hi participen 
les entitats de la vila amb actu-
acions al llarg de la jornada de 
la Coral Xeremell, el Coro Ro-
mero, els grups In Crescendo i 
Happy Band de l’Escola de Mú-
sica, Gegants, Dimonis de Ca-
pellades i el Grup Teatral, que 
va presentar els seus esquetxos 
“Figues d’un altre paner”, amb 
una proposta amb el públic da-
munt l’escenari. A més a més 
també hi hagué animació itine-
rant al llarg de la jornada: Cata-
lan Bagpipe Band –música i es-
pectacle en clau escocesa- i “Les 
Photografiers”, de la companyia 
La Tal, passejant amb cotxe 
d’època pel circuït firal. Molt 
bona acollida, amb una plaça 

Catalunya plena de públic, va 
tenir l’espectacle de tancament 
amb la companyia Fun Dan 
Mondays i la percussió i dansa 
de l’espectacle “Tärab”.
Els més petits també van po-
der escollir diverses opcions. 
Al matí la plaça de la Bassa es 
va convertir en un circuït on 
passejar amb ponis de la Hípica 
Serra Burgès. A la tarda al ma-
teix lloc hi hagué el participatiu 
espectacle “Batibull de Mercat 
Figueter”, de la Companyia de 
Parranda. A més a més la plaça 
Sant Miquel es va omplir de jocs 
de fusta i un inflables.
Els amants del menjar més arte-
sà van poder tastar els vermuts i 
gintònics dels estands de la pla-
ça Catalunya i la mostra “L’Ano-
ia, del Camp a la Taula”, on es va 
oferir productes de proximitat.
Aquest any, com a novetat, es 
va reforçar la fira amb activitats 
prèvies. A més del Concurs de 
Pintura Ràpida Joan Campoy, 
que es fa el dia abans des de fa 
tres edicions, enguany es va 
oferir el concert “La Tendresse”, 
amb l’Anna Roig i l’Àlex Cassa-
nyes Big Band, que va pràcti-
cament omplir la platea de La 
Lliga.
En aquest sentit, el regidor de 

Promoció Econòmica, Àngel 
Soteras, remarca com “aques-
tes prèvies han estat molt ben 
rebudes. Al Concurs de Pintura 
Ràpida hem tingut més pintors 
i han estat més visibles i la Bas-
sa va tenir molta gent que es va 
interessar per les seves obres i 
el procés de creació artística. 
El concert de dissabte també va 
funcionar molt bé i s’emmar-
ca en la línia que seguim fa un 
temps de programar espectacles 
d’una qualitat i atractiu indiscu-
tibles que no només ens perme-

tin als capelladins gaudir d’una 
oferta cultural inaccessible fins 
ara  sinó que facin també de pol 
d’atracció per a què ens vingui 
públic de tot arreu. La prova és 
la quantitat d’entrades anticipa-
des venudes a través d’internet 
o el que van arribar a treballar 
bars i restaurants aquella nit i el 
conjunt del cap de setmana. Pel 
que fa al diumenge, és evident 
que la nostra Fira té molta ano-
menada, molta gent l’espera i no 
hi podem fer grans canvis per-
què no podem deixar d’oferir 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dijous s’ha cele-
brat a  la Vil·la Casals 
del barri marítim de 

Sant Salvador un acte insti-
tucional amb el president de 
la Generalitat, Quim Torra, i 
els representants polítics de la 
Vegueria del Penedès.
A l’acte hi han assistit una se-
tantena d’alcaldes, represen-

tants dels Consells Comarcals 
i de la Plataforma Provegueria 
Penedès, que han pogut escol-
tar el “compromís” del Govern 
amb el desplegament de la Ve-
gueria del Penedès, manifestat 
pel president Quim Torra.
Aquest ha estat el primer acte 
de la vegueria del Penedès, 
aprovada el febrer del 2017 
després d’una llarga reivindi-
cació política i ciutadana.
Durant l’acte al Vendrell s’ha 

llegit un manifest pro Dele-
gació del Govern en el qual es 
destaca la petició dels alcaldes 
i alcaldesses de la Vegueria del 
Penedès i dels presidents dels 
consells comarcals al presi-
dent de la Generalitat i al seu 
govern perquè s’adoptin els 
acords oportuns per tal de dur 
a terme el desplegament al Pe-
nedès dels serveis territorials 
dels diferents departaments 
de la Generalitat. Es pot llegir 

íntegrament el manifest cli-
cant aquí.
L’Alcalde de Capellades, Aleix 
Auber, ha manifestat com “la 
nostra assistència a aquest acte 
torna a mostrar el compromís 
polític que hem adquirit amb 
aquest projecte des de fa molt  
temps. I malgrat encara queda 
molt camí en el desplegament 
de la Vegueria, tal i com han 
remarcat diversos ponents, i 
que l’esforç històric de ciuta-

dans i institucions perquè això 
fos possible no sempre s’ha 
vist compensat a la pràctica, 
cal posar l’èmfasi en el com-
promís de la Generalitat per-
què res d’això quedi en paper 
mullat. Així que celebrem el 
compromís verbalitzat durant 
l’acte  i esperem veure’n resul-
tats aviat. Compromisos que, 
evidentment, han de dotar als 
pobles de l’Anoia més eines 
per al seu desenvolupament”.

L’Alcalde de Capellades junt amb altres alcaldes de la comarca 
assisteix a l’acte institucional de la Vegueria del Penedès

Exitosa celebració del Mercat Figueter de Capellades

el que esperen tornar a trobar, 
però sí que introduïm nove-
tats cada any perquè tampoc 
marxi ningú amb la impressió 
que «només» han trobat el ma-
teix de sempre. Enguany hem 
comptat amb la col·laboració de 
Jardiflor Torres i la seva ambi-
entació floral de carrers i places 
ha estat tot un èxit».
L’altra novetat d’aquesta fira ha 
estat la primera edició del Ral-
li Fotogràfic que ha organitzat 
l’Agrupació Fotogràfica Cape-
llades, amb 57 participants. Cà-
mera en mà, van omplir els car-
rers cercant i escollint els molts 
escenaris de Fira. Els resultats 
del concurs es sabran el dia 30, 
quan es reuneixi el Jurat.
Finalment cal destacar especi-
alment l’ornamentació floral. Es 
va decorar amb flors i vehicles 
antics, sobre rodes, diferents 
espais: el Safareig, dues canto-
nades del carrer Major i el Racó 
de Sant Jordi. Les flors i els vehi-
cles van donar un gran ambient 
de bellesa i primavera, reforçat 
encara més pels aparadors dels 
associats de Capellades Comerç 
que també es van sumar a la ini-
ciativa.
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Divendres 22 de març a 
les 21.30 hores tindrà 
lloc la projecció de la 

pel·lícula ‘Maravillosa familia 
de Tokio’ a la sala ubicada a la 
planta baixa de la Torre del Sr 
Enric. Una divertida comèdia 
que explica la reacció de tres 
fills que preparen les bodes de 
plata dels seus pares quan, in-

esperadament, la mare dema-
na el divorci.
Per altra banda, aquest diu-
menge 24 de març a partir 
de les 9.30, la proposta passa 
per sortir en vehicles particu-
lars de des la plaça dels Països 
Catalans per anar a Piera i fer 
una excursió a Les Flandes. 
Una caminada d’uns 5 quilò-
metres i mig i d’una durada 
de menys de 3 hores que s’en-

Activitat de l’associació Dones 
dels Hostalets de Pierola

dinsarà en aquest paratge tan 
proper a casa i que recorda en 
Gran Canyó del Colorado en 
miniatura.
Tal com van anunciar en l’acte 
central del 8M d’enguany, l’as-
sociació Dones dels Hostalets 
inicia la seva activitat i s’espera 
que en les pròximes setmanes 
anunciïn noves propostes que 
podreu seguir conèixer també 
a través d’aquest portal.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Divendres 15 de març 
a la tarda, l’Associa-
ció per la Cultura dels 

Hostalets de Pierola va oferir 
la retransmissió, aquest cop en 
diferit, de Lucia di Lammer-
moor de Gaetano Donizetti i 
amb la interpretació de Diana 
Damrau, Ludovic Tiézer, Peter 
Hoare, Rachael Lloyd i Charles 
Castronovo sota la direcció de 
Daniel Oren.
Dissabte a la tarda, la història 
de supervivència del corriol 
Ploey va reunir un públic més 
familiar que va gaudir d’una 

Cap de setmana musical 
i de cinema

LA TORRE DE C. / LA VEU 

La Torre de Claramunt 
ha obert aquesta set-
mana un vial per a via-

nants al costat de la carretera 
que connecta el nucli urbà de 
la Torre amb la urbanització d’ 
El Xaró, el que s’ha anomenat 
el Camí de Sitges. 
L’obra va començar a princi-
pis d’aquest any i ha constat, 

en aquesta primera fase,  per  
connectar el nucli de La Tor-
re i fins al carrer d’accés a la 
urbanització d’ El Xaró. L’ob-
jectiu era la connexió amb ga-
ranties de seguretat per a via-
nants i ciclistes, fins aleshores, 
de difícil accés per la carretera 
BV-2133. 
Per tal de dur a terme els tre-
balls, s’han hagut de fer una 
explanació del terreny al cos-

El camí de Sitges ja connecta, per a 
vianants i ciclistes, el nucli de la Torre 
de Claramunt amb el Xaró 

tat de la carretera, amb uns 
camps privats que s’han hagut 
d’expropiar, i així crear una 
passarel·la d’uns tres metres 
d’amplada. A continuació es 
va instal·lar una base ferma 
per a la seva prolongació en 
el temps i unes viones de pro-
tecció per a la seguretat dels 
vianants i ciclistes. Finalment, 
s’han instal·lat uns punts de 
llum. Properament és previst 

la realització d’una segona 
fase, la continuació del camí 
lateral a la carretera fins a les 

sitges del poblat ibèric, donant 
valor al bé patrimonial exis-
tent en aquest lloc.

nova pel·lícula en català amb 
una projecció que organitza 
Movicine i l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola. El pròxim 
film serà La Lego pel·lícula 2 el 
13 d’abril.
I finalment destacar la gran 
acollida del 126è concert or-
ganitzat pels Amics de la Mú-
sica dels Hostalets de Pierola el 
diumenge a la tarda amb ‘Tres 
Dives i Tres Tenors’ que van 
interpretar cançons populars 
catalanes i d’altres indrets del 
món així com napolitanes, sar-
suela i òpera amb dos formats 
per gènere que van meravellar 
el públic assistent.
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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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MASQUEFA / LA VEU 

Dijous 14 de març La 
Fàbrica Rogelio Rojo 
i el Casal de Joves 

van acollir la tretzena edició 
de Fira Futur, organitzada per 
l’Ajuntament de Masquefa en 
el marc de la Xarxa de Tran-
sició Escola-Treball Anoia 
Sud, i amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona i 
la Generalitat de Catalunya. 
L’acte d’inauguració va anar 
a càrrec de l’alcalde Xavi-
er Boquete; Jordi González, 
inspector d’Educació de la 
zona; Daniel Orellana, regi-
dor d’Educació; membres de 
l’equip de govern; i represen-
tants dels grups municipals 
i de diversos consistoris de 
l’Anoia Sud.
Prop de 400 estudiants vin-
guts d’arreu de la comarca de 
l’Anoia (Institut de Masquefa, 
Institut Guinovarda i Institut 
Salvador Claramunt de Piera, 
PFI-PTT Anoia Sud d’Igua-
lada, i alumnes del Curs de 
preparació a la prova d’accés 
de Cicles Formatius de Grau 
Mitjà i del Projecte Singulars 
de Masquefa) van participar 
al llarg de tota una jornada 
dels diferents tallers, accions 
formatives, xerrades i activi-
tats incloses en el programa 
d’enguany amb l’objectiu de 
dotar els joves d’eines, projec-
tes i equipaments de primera 
qualitat que els permetin for-
mar-se educativament i pro-
fessional i promocionar-se a 
nivell laboral.
Així, aquest 2019 Fira Futur 
va oferir als seus visitants un 

total de 21 estands d’oferta 
formativa (Institut Joan Mer-
cader, Institut Guinovarda, 
Institut Joan Oró, Institut 
Milà i Fontanals, PFI-PTT 
Igualada i Anoia Sud, Cen-
tre d’estudis Jaume Balmes, 
Institut Montserrat Colomer, 
Institut Eugeni d’Ors, Insti-
tut-Escola Intermunicipal del 
Penedès, Escola Pia d’Iguala-
da, Aula de Música de Mas-
quefa, Xarxa Anoia Emprèn, 
Servei de Formació Laboral 
Àuria Fundació, CEPEQ Per-
ruqueria i estètica, Centre 
d’Ensenyament i Perfeccio-
nament Rínxols, Oficina Jove 
de l’Anoia, Casal de Joves 
de Masquefa, Agrupació de 
Defensa Forestal, Protecció 
Civil, Policia Local i Mossos 
d’Esquadra), punts d’orien-
tació, espais d’experiències i 
formació per a professionals; 
i tot, amb la participació di-
recta d’instituts, acadèmies, 
serveis d’orientació, cossos de 
seguretat i institucions que 
van mostrar diferents opcions 
formatives i professionals que 
existeixen a l’Anoia Sud i en 
el seu àmbit d’influència, tant 
per continuar estudiant com 

Prop de 400 joves anoiencs es donen 
cita a Fira Futur

per reprendre els estudis.
En el cas dels espais d’experi-
ències, enguany hi van pren-
dre part:
. Marco Milán (biòleg)
. Anna Mas (educadora soci-
al)
. Carla Álvarez (programado-
ra)
. Maria Argilés (agent del cos 
de Mossos d’Esquadra)
. Rosina Ramírez (fotògrafa)
. Natàlia Cànovas (tècnica 
d’Educació infantil)
. Esteve López (infermer)
. Daniel García (enginyer en 
espai tecnològic de l’Associa-
ció Social Lovers)
. David Minoves (tècnic d’Es-
ports)
. Màrius Montmany (perio-
dista)
. Sònia Fernàndez (treballa-
dora social i especialista en 
teràpies assistides amb ani-
mals)
. Laura Pedrosa (professora 
de l’Escola de Dansa Noemí 
Rubira)
. Xavier Andreu (advocat i 
especialista en àmbit laboral)
. Carles Palet (integrador i 
educador social i ponent de la 
xerrada ‘I si no em trec l’ESO,
què?’)
Com a gran novetat, a més, 
enguany el Casal de Joves 
també va oferir a la tarda in-
formació sobre l’oferta for-
mativa i un punt d’orienta-
ció personalitzada a un total 
de 20 famílies. Finalment, al 
llarg de la setmana de Fira 
Futur, també es van realitzar 
diverses xerrades d’orien-
tació adreçades a diferents 
col·lectius.

El projecte ha ofert a 
joves, famílies i per-

sones que volen seguir 
formant-se els recur-
sos necessaris per tal 

d’orientar millor el seu 
futur acadèmic i/o pro-

fessional

MASQUEFA / LA VEU 

Aquest mes de març 
els veïns de Masquefa 
ja podran començar 

a gaudir de la nova piscina 
municipal coberta habilitada 
a la zona esportiva del camp 
de futbol (passatge del camp, 
s/n).
El nou Complex Esportiu Mu-
nicipal (CEM) de Masquefa 
es podrà visitar el diumenge 
31 de març amb rutes guiades 
obertes a tota la població des 
de les 11 h. fins a les 14 h. i de 
17 h. a 19 h., amb l’objectiu de 
donar a conèixer els serveis 
que s’oferiran durant tot l’any a 
la nova instal·lació: entre ells, 
dues piscines cobertes, sala de 
fitness i d’activitats dirigides, 
tres pistes de pàdel o una zona 
d’spa.
I a partir de l’1 d’abril, l’equi-
pament obrirà ja les seves 
portes perquè els usuaris en 
puguin començar a fer ús i 
formalitzar les seves matricu-
lacions. En aquest sentit, de l’1 
al 7 d’abril tots els serveis que 

es prestin al complex seran de 
caràcter íntegrament gratuït.

Obre el període de matricu-
lació per al programa d’acti-
vitats esportives
Mentrestant, el nou CEM de 
Masquefa ofereix a tots els 
usuaris matrícula gratuïta du-
rant el mes d’abril. Així, les 
persones interessades a uti-
litzar els diferents espais de 
l’equipament tindran l’opor-
tunitat d’apuntar-se durant tot 
un mes sense haver de pagar 
matrícula.
A través del següent enllaç i 
del web www.cemmasquefa.
cat (que es trobarà operatiu al 
llarg dels propers dies) es po-
den consultar les quotes d’ins-
cripció, les quotes mensuals, el 
preu dels abonaments i el cost 
de les entrades puntuals per a 
les diverses activitats i serveis 
que es prestaran a l’espai. Per 
a més informació, els usuaris 
poden trucar al telèfon 93 135 
14 08 o enviar un correu elec-
trònic a l’adreça info@cem-
masquefa.cat.

La nova piscina coberta 
de Masquefa obre les 
seves portes

MASQUEFA / LA VEU 

El passat divendres 15 
de març Esquerra re-
publicana de Masque-

fa és va presentar a l’Envelat 
de la Beguda Alta amb l’acte 
“Municipis republicans, Mu-
nicipis de progrés”, on van hi 
van participar la Consellera 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, Alba Vergés, la 
Diputada al Congrés Caro-
lina Telechea i els regidors 
al consistori masquefí Jordi 
Ferron i Xavi Pérez Fornés
Durant l’acte es va tornar fer 
palesa la gran importància 
d’una Esquerra Republicana 
forta al Congrés, al Parla-
ment i govern de la Genera-
litat, i als Ajuntaments per 
esdevenir la garantia de ser el 
dic de contenció a l’avanç de 
l’extrema dreta i la defensa de 
la Justícia social i els valors 
republicans.
L’alcaldable per Esquerra Re-
publicana a l’Ajuntament de 
Masquefa, Xavi Pérez, de nou 

va mostrar el seu compromís 
amb la sobirania de La Begu-
da com a poble, per mantenir 
la seva essència, autonomia 
i arrel, deixant oberta la vo-
luntat de que en un futur els 
begudencs i les begudenques 
puguin decidir lliurement 
mantenir la seva vinculació 
amb Masquefa o, pel contra-
ri, esdevenir un poble inde-
pendent. 
Esquerra posarà a consulta 
les infraestructures o equi-
paments futurs que és de-
senvolupin a La Beguda per 
què siguin els begudencs i 
begudenques qui decideixin 
les prioritats sobre els seu 
territori.

ERC Masquefa es 
presenta a la Beguda Alta
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CASTELLFOLLIT R. / LA VEU 

El passat mes de gener el 
diputat delegat d’Urba-
nisme de la diputació 

de Barcelona, Josep Ramon 
Mut, va visitar el municipi de 
Castellfollit de Riubregós, on 
es va reunir amb el regidor 
Gerard Batista. 
En la visita, Batista i Mut va-
ren poder parlar sobre dife-
rents projectes del municipi 
on la Diputació de Barcelona 
pot col·laborar i apostar-hi, 
com l’estabilització del mur 
del carrer Escorrals, entre d’al-
tres, alhora que van poder vi-
sitar diferents parts del poble. 

Cap de cartell a les Munici-
pals 2019
Gerard Batista serà el cap de 
cartell de la formació Sumem 
per Castellfollit AM a les pro-
peres eleccions municipals del 

mes de maig. 
En aquest sentit, el grup està 
treballant en diverses propos-

El diputat delegat d’Urbanisme 
Josep Ramon Mut visita Castellfollit 
de Riubregós

tes per al municipi, sempre 
amb la col·laboració dels veïns 
i la participació ciutadana. 

EL BRUC / LA VEU 

El proper divendres 22 
de març, el diputat 
republicà al Congrés 

Joan Tardà visitarà el munici-
pi del Bruc en un acte obert a 
tothom. 
Tardà oferirà una xerrada on 
parlarà de l’actualitat política 
actual, amb unes eleccions 
properes el mes d’abril, però 
també la importància de tre-
ballar per a les municipals del 
mes de maig. 
L’acte tindrà lloc a la sala de 

Can Casas a les 19:30h, i des 
d’ERC Anoia es convida tot-
hom a assistir-hi; al final de la 
trobada hi haurà l’oportunitat 
de conversar amb el diputat 
Tardà i intercanviar opinions. 

Joan Tardà visitarà el 
Bruc en un acte obert 
a tothom

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament va aprovar 
el passat dimecres en 
seu de ple, la verificació 

del text refós del Pla Parcial 
on s’ha d’ubicar el nou ins-
titut i l’ampliació de l’escola 
primària. 
Després dels requeriments 
fets per Comissió d’urbanis-
me de la Catalunya central 
per l’aprovació provisional, 
Ajuntament i els promotors 
de la urbanització dels ter-
renys on s’ha d’ubicar l’equi-
pament, van realitzar els trà-
mits finals incorporant una 
sèrie de prescripcions i con-
sideracions per poder tornar 

a presentar el Pla i aconseguir 
l’aprovació per part de Co-
missió esmentada.
Aquesta aprovació definitiva 
de la Comissió d’Urbanisme, 
permetrà la cessió a l’Ajunta-
ment de Vallbona d’Anoia de 
terreny disponible per ubicar 
el nou institut de Vallbona i 
el creixement de l’escola Pri-
mària. Després de més de 10 
anys d’Institut a Vallbona en 
cargoles provisionals, l’Ajun-
tament de Vallbona d’Anoia 
posarà a disposició del de-
partament d’Ensenyament 
aquests terrenys com a pas 
previ i imprescindible per a la 
construcció d’aquestes noves 
instal·lacions.

Vallbona veu més a prop 
la construcció del nou 
Institut

CALAF / LA VEU 

El proper dissabte 23 de 
març, Jordi Badia, actual al-
calde de Calaf i qui repetirà 
com alcaldable per Junts per 
Calaf AM, presentarà el seu 
equip per a la candidatura de 
les eleccions municipals del 
mes de maig.
Badia comptarà amb la pre-
sència del també alcalde, en 

aquest cas de Fonollosa, Eloi 
Hernández, que apadrina-
rà l’acte de presentació de 
l’equip de Junts per Calaf.   
L’acte tindrà lloc al Casal de 
Calaf, dissabte a les 18:30h, 
i des de la formació es con-
vida tothom a assistir-hi; 
al final de l’acte hi haurà 
l’oportunitat de conversar 
amb tot l’equip i intercanvi-
ar opinions. 

Junts per Calaf AM 
presenten la candidatura 
a les eleccions municipals

LA TORRE DE C. / LA VEU 

La fibra òptica d’Iguana 
ja ha arribat a La Torre 
de Claramunt. L’estesa 

de la xarxa de fibra òptica 
propietat d’Iguana ha comen-
çat pel Camaró, el Xaró i les 
empreses de La Torre Alta. 
Ben aviat estarà en cobertura 
Ca l’Anton, el Pla de la Torre 
i La Torre. A Vilanova d’Es-
poia i la Serra l’estesa de fibra 
òptica s’hi executarà el mes 
vinent i a Pinedes d’Armengol 
el maig.
Les primeres altes a empreses 
i a particulars de La Torre de 
Claramunt ja s’han fet efecti-
ves i ja hi ha qui gaudeix de la 
connexió de qualitat amb un 
servei de proximitat que ofe-
reix Iguana. Iguana ofereix un 
ample de banda de fins a 1000 
Mbps, l’ample de banda més 
gran que s’ofereix al munici-
pi, i amb una permanència de 
només tres mesos pel que fa 
als serveis de fibra òptica. A 
més, s’hi poden afegir les lí-
nies de mòbil que convingui, 
telefonia fixa i televisió.
Les persones i empreses que 
estiguin interessades en la 
connexió d’Iguana ja poden 
contactar amb l’operador de 

telecomunicacions i sol·lici-
tar l’alta del servei a través de 
la pàgina web www.iguana.
cat, del telèfon 93 803 55 09 
i de la botiga d’Igualada (car-
rer Santa Caterina, 32)

Propers municipis a 
connectar
Iguana també està treballant 
en el desplegament de Cape-
llades que estarà enllestit en 
breu, Clariana (Argençola) 
i Cabrera d’Anoia. I al llarg 
d’aquest 2019 també es farà 
arribar la xarxa de fibra òp-
tica d’Iguana a Castellolí i 
Copons.

La fibra òptica d’Iguana ja ha arribat a 
la Torre de Claramunt

Aquesta important inversió 
es fa amb fons propis d’Igua-
na que inverteix al territori i 
també amb una part de fons 
FEDER de la Unió Europea 
destinats a fer arribar conne-
xió d’alta qualitat a indrets on 
hi ha greus dèficits de con-
nectivitat a Internet.
Iguana és l’operador de te-
lecomunicacions de l’Anoia 
amb seus a Igualada i a Mas-
quefa que desplega la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica 
i de radioenllaç i que ofereix 
serveis d’Internet, telefonia 
mòbil i telefonia fixa tant a 
empreses com a particulars.



VECIANA / LA VEU 

Tal i com diu la tradició 
popular, any rere any 
el poble de Veciana ce-

lebra la festa en honor al seu 
patró, l’arcàngel Sant Gabriel, 
el diumenge sobre Sant Jo-
sep. És per aquest motiu que 
aquest proper diumenge dia 
24 de març tindrà lloc aquesta 
celebració tant viscuda entre 
els veïns de Veciana i rodalies.
Enguany la missa serà presi-
dida per monsenyor Romà 
Casanova, Bisbe de Vic, que 
serà a Veciana en motiu de 
les visites pastorals que està 

fent a la comarca. L’ofici, que 
començarà a les 11 del matí a 
l’església parroquial de San-
ta Maria de Veciana, estarà 
acompanyat per les veus de la 
Coral de Veciana que clourà 
l’acte tot cantant els goigs a 
llaor del sant. En acabar l’acte 
es farà la presentació de l’he-
reu i pubilla de Veciana 2019 
i es donarà un reconeixement 
i comiat a la parella de l’any 
passat.
A la sortida de l’església es farà 
el repartiment dels panets be-
neïts a tots els assistents, en-
guany gentilesa de la família 
de Cal Brunet.

El bisbe de Vic presidirà 
la missa de Sant Gabriel, 
patró de Veciana

CALONGE DE S. / LA VEU 

L’executiva comarcal d’Es-
querra Anoia va avalar 
la candidatura de Geor-

gina Carreño com a alcalda-
ble d’Avancem per Calonge de 
Segarra AM per a les properes 
eleccions municipals. 
La candidata d’Avancem per 
Calonge AM es presenta doncs 
al municipi de l’Alta de Segarra 
amb la il·lusió de treballar sota 
els valors republicans i d’esquer-
res, escoltant als veïns i podent 
col·laborar des de l’ajuntament, 
per tal de millorar la qualitat de 

Georgina Carreño serà la 
candidata d’Avancem per 
Calonge de Segarra AM

vida dels calongins i donar una 
nova empenta al municipi.  
Carreño, amb estudis en Admi-
nistració i Direcció d’Empreses, 
i actualment cursant el grau de 
Gestió i Administració Pública 
per la Universitat Oberta de Ca-
talunya, treballa com adminis-
trativa a l’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles. 
Des d’Avancem per Calonge, 
doncs, s’anima a tots els veïns a 
fer arribar les seves inquietuds 
sobre el poble, i a treballar con-
juntament; l’adreça de contacte 
de la candidatura és avancem-
calongeserc@gmail.com. 
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CALAF / LA VEU 

El Ple del dilluns 18 de 
març va aprovar defi-
nitivament per unani-

mitat el nomenament de Fill 
Il·lustre de la Vila de Calaf a 
n’Alexandre de Riquer i Yn-
glada. Els propers passos se-
ran comunicar l’acord als fa-
miliars i inscriure l’honor en 
el Llibre de registre de l’Ajun-
tament.
També és portava a votació 
l’aprovació inicial del regla-
ment regulador de l’establi-
ment del servei de tanatori 
municipal que especifica que 
el servei es prestarà de for-
ma indirecta i en règim de 
concessió administrativa. El 
reglament concreta alguns te-
mes com: la gestió del servei, 
els requisits per a la prestació, 
els costos del servei, la natu-
ralesa de l’immoble, les ins-
tal·lacions, serveis a prestar, 
preus, horaris, etc. 
Joan Caballol de CiU va plan-
tejar una sèrie de qüestions en 
relació al futur tanatori. Entre 
d’altres, dubtava de si es tenia 
clara la ubicació definitiva i as-
senyalava incredulitat davant 
dels números que es presen-
taven a l’informe econòmic, ja 
que es preveia la construcció 
d’un edifici nou i només amb 
l’accessibilitat considerava 
que no es compliria el pres-

supost previst. D’altra banda, 
tampoc entenia com s’havia 
estipulat el cànon o calculat 
la viabilitat i els beneficis que 
suposarà el futur tanatori.  Per 
tot això, els membres de CiU 
van considerar “poc seriós” i  
“electoralista” aprovar aquest 
reglament i es van abstenir.
Per la seva part, Neus Apa-
ricio va explicar que el GiC 
aprovaria el reglament per 
una qüestió de “concepte”, ja 
que volen que Calaf tingui 
un tanatori. Tot i això, consi-
deraven que presentar aquest 
punt a l’ordre del dia era una 
“pallassada electoralista” per-
què l’aprovació inicial del re-
glament d’una cosa inexistent 
era caure en l’absurd, però 
no volien que s’acusés al GiC 
de no tirar endavant aquesta 
obra.
Jordi Badia, alcalde de Calaf, 
va lamentar que tot i tenir el 
reglament des de fa una set-
mana no se’ls hagués fet cap 
consulta o pregunta per fo-

El Ple de l’Ajuntament de Calaf aprova 
el reglament del futur tanatori

El reglament regulador 
del servei de tanatori 

va quedar aprovat amb 
8 vots a favor per part 
del GIC i Junts per Ca-
laf i 3 abstencions per 

part de CiU

mentar el debat intern. D’al-
tra banda, va aclarir que el 
projecte de tanatori amb què 
es treballa és únicament el del 
cementiri perquè la proposta 
dels bombers - que portava 
Junts per Calaf al programa 
electoral - els l’havien tombat 
al Ple en dues ocasions.
També va defensar l’estudi de 
viabilitat econòmica i va as-
segurar que no era una qües-
tió electoralista, sinó que la 
modificació del POUM es va 
aprovar quan es va aprovar i 
que fins al mes de febrer, quan 
la Comissió d’Urbanisme no 
els havia donat el vistiplau, no 
havien pogut portar a aprova-
ció el reglament. Finalment, 
va explicar que la setmana 
que ve sortirà la publicació de 
la licitació per la construcció 
i la concessió del servei del 
tanatori. 
En el torn de precs i pregun-
tes els dos grups de l’oposició 
van demanar explicacions so-
bre la compra de parcel·les al 
voltant del castell l’any 2016, 
ja que hi havia un terreny que 
en aquell moment no tenia 
acreditada la seva titularitat. 
El secretari va explicar que 
s’havia reprès aquest tema 
i que s’estaven realitzant els 
tràmits d’expropiació del ter-
reny en concret amb l’entitat 
bancària que ara en tenia la 
propietat. 
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FUTBOL / PERE SANTANO 

Els blaus volien tornar 
a la victòria davant un 
equip de la zona baixa 

de la classificació, però sent 
conscients que al partit d’ana-
da hi va haver molta igual-
tat. Amb aquest panorama, 
l’Igualada va dominar des del 
primer minut amb el seu es-
til habitual de joc. Generant 
constants ocasions de gol, fins 
al minut 20, quan Llobet va 
aprofitar el rebuig d’un penal 
errat per obrir el marcador. 
Tot es posava de cara.
No obstant, la Rapitenca va 
veure que el pla inicial no era 
l’adequat i va començar a pres-
sionar la sortida de pilota lo-
cal, generant més perill. Tot i 
això, s’arribava al descans amb 

victòria per la mínima.
A la represa, Martí va aprofi-
tar una gran passada d’Alfon-
so per fer el 2-0. Un gol que 
donava tranquil·litat. Però els 
igualadins no es podien rela-
xar, ja que els visitants, veient 
el resultat en contra, van ata-
car insistentment la porteria 
blava. Els jugadors de Moha 
van saber sofrir i, fins i tot, van 

tenir l’opció d’ampliar el resul-
tat. Finalment el marcador no 
es va moure i els tres punts es 
van quedar a Les Comes.
Amb aquesta victòria els blaus 
sumen 42 punts i es mantenen 
a la zona capdavantera de la 
taula, que cada jornada s’es-
treny més. Aquest diumenge a 
la tarda, el CF Igualada visita-
rà el camp del Mollerussa.

Un dominador CF Igualada es retroba 
amb la victòria

FUTBOL / PERE SANTANO 

Les jugadores blaves re-
bien la visita de l’Euro-
pa, un rival directe a la 

classificació amb l’esperança 
d’aconseguir un resultat positiu, 
després d’haver-se mostrat molt 
sòlides en les anteriors jornades.
Però les igualadines no van te-
nir el seu dia. Un d’aquells par-
tits en què no surt res. Moltes 
imprecisions que no van deixar 
que el joc fos fluït. Aquest pano-
rama el va aprofitar l’Europa, 
que va dominar el ‘tempo’ del 
duel durant la primera meitat.
La situació va fer que les visi-
tants tinguessin múltiples oca-
sions que no van aconseguir 
materialitzar. Afortunadament 

per les jugadores de Jordi Tor-
res, s’arribava al descans amb 
l’empat a zero.
A la represa, les anoienques van 
reaccionar, entrant amb més in-
tensitat. Però va ser un miratge 
i les constants errades, van tor-
nar a provocar arribades de les 
escapulades. Resistir era com-
plicat i les barcelonines van aca-
bar marcant un gol, que les lo-
cals no van poder neutralitzar.
Noranta minuts per aprendre 
de cara a les últimes jornades 
de lliga. Un mal partit dins 
d’una ratxa d’enfrontaments 
amb bona imatge. Amb aquest 
resultat, les blaves segueixen 
amb 21 punts. La setmana 
vinent visitaran el camp del 
Sant Gabriel.

Les imprecisions 
condemnen el CF 
Igualada femení

HANDBOL / LA VEU 

Bon partit el jugat pel 
conjunt igualadí el 
diumenge passat con-

tra el Club Handbol Vilama-
jor. Els primers minuts de joc 
l’Igualada no es trobava cò-
mode a la pista i el Vilamajor 
estava dominant en el mar-
cador amb uns llançaments 
potents des dels 9 metres que 
eren impossible d’aturar per 
la defensa igualadina. Va ser a 
partir del minut 20 d’aquesta 

primera part que l’equip local 
va començar a remuntar i do-
nar la volta al marcador amb 
una defensa molt ordenada 
que va aturar l’atac del Vilama-
jor. A més, amb un joc d’atac 
molt efectiu dels igualadins, es 
va arribar al descans amb un 
resultat de 17 a 15 que reflectia 
el bon partit dels locals.
A la segona part els igualadins 
van mantenir el seu bon joc i 
no van deixar en tot el perío-
de que el Vilamajor els supe-
rés, sempre amb un marcador 

a favor dels locals de 2 o 3 gols 
de diferència. Els blaus van 
jugar amb molta autoritat i tot 
que algunes decisions arbi-
trals no els van afavorir gens, 
els igualadins es van imposar 
amb un clar resultat final de 
28 a 24.
Aquest cap de setmana el Fin-
ques Argent Handbol Igua-
lada es desplaça a Sant Feliu 
de Llobregat per disputar el 
partit contra l’Handbol Sant 
Llorenç-Sant Feliu de Llobre-
gat “A”.

Merescuda victòria de l’Handbol 
Igualada a Les Comes

VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Solà Sènior 
Masculí va aconseguir 
3 punts importants en 

la seva visita a casa del Cunit. 
Igual que va passar en el par-
tit de casa, un inici dubitatiu i 
sense intensitat, va donar el 1r 
set als locals. A partir d’aquest 
moment l’Igualada es va posar 
en el partit i no va donar op-
ció, amb un bon joc, amb ten-
sió i corregint aspectes defen-
sius va assolir la victòria per 
un 1-3. Així es mantenen les 
opcions de lluitar per la per-
manència. Cal dir també que 
es va afrontar el partit amb 
moltes baixes i això va propi-
ciar el debut del juvenil Pablo 
Nuncio, que va realitzar una 
gran tasca ajudant a l’equip. 
Aquest cap de setmana és jor-
nada de descans pels nois.
El Sènior femení, per la seva 

banda, va perdre en la seva 
visita a Sant Pere Pescador 
per 3 -1, enfonsant-se així a la 
classificació. La lluita per l’as-
cens cada cop està més lluny. 
Aquest cap de setmana també 
descansen. també  descansen 
la setmana que ve.
Dilluns 11 es va realitzar al 
Fortí un enfrontament del 
Juvenil Femení contra King’s 
Souht Carolina, un equip dels 
EEUU que estan fent unes 
estades a Girona. El 1r set va 
estar disputat, però les juga-
dores estatunidenques, van 
ser més comunicatives i van 
ressolde amb un gran joc gua-
nyant per 0-3. En el post-par-
tit va haver un intercanvi 
d’obsequis i d’opinions sobre 
el partit, aprofitant per posar 
en practica l’anglès i gaudint 
d’aquesta experiència, que va 
ser molt profitosa per ambdós 
equips.

Victòria i derrota dels 
sèniors de l’IVC

A.M. ANOIA 
www.amanoia.com
Tel. 93 803 93 00Espai patrocinat peresports
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L’Igualada Rigat planta cara al Reus 
però els punts s’escapen
HOQUEI / LA VEU 

Derrota de l’Igualada 
Rigat en el seu retorn 
a la competició regu-

lar després de la dolorosa eli-
minació a les World Skate Eu-
rope Cup. Els de Ferran López 
no van poder superar al Reus 
en un partit on van oferir una 
bona imatge i que podria ha-
ver caigut de qualsevol banda.
Els arlequinats van avançar-se 
al marcador amb un gol ma-
tiner de Sergi Pla al minut 2. 
La rèplica del reusencs no va 
trigar a arribar, amb una di-
ana de Marc Julià en una ju-
gada de falta directa per una 

targeta blava a Sergi Pla. La 
igualtat es va trencar al mar-
cador però no a la pista amb 
un gol de Cristian Rodríguez 
quatre minuts més tard.
La primera part es va mante-
nir equilibrada fins al minut 
21, que va embogir el par-
tit. En menys de 60 segons, 
es va passar d’un 2 a 1 a un 
3-3. Primer va empatar Jordi 
Méndez (2-2); en la jugada 
següent, després del servei 
inicial, Tiago Rafael anotava 
el tercer del Reus (3-3); i amb 
una passada de Roger a Bars 
a Méndez, també després del 
servei inicial, aquest feia el 3 
a 3 amb el que es va marxar al 

descans.
A la represa, un gol als deu 
segons de Cristian Rodríguez 
va tornar a avançar als locals. 
El gol va deixar estabornit a 
l’Igualada Rigat, que va patir 
per la pressió del Reus i Ela-
gi va haver d’intervenir en 
diverses ocasions. Passats els 
10 primers minuts, l’equip va 
tornar a entrar en el partit i 
va generar ocasions no només 
per empatar, també per gua-
nyar-lo. L’equip va ser intens. 
Tot i això, no va trobar recom-
pensa i Marc Julià va fer més 
grans les distàncies amb un 
gol a falta de vint segons pel 
final.

HOQUEI / LA VEU 

El CP Voltregà es va im-
posar ahir al migdia al 
Palau Plegamans en 

la final de la Copa d’Europa 
d’hoquei femení. I ho va fer 
amb una igualadina, Teresa 
Bernades, a la porteria. Així, 
la portera d’Igualada guanya-
va per segona vegada la màxi-
ma competició continental, ja 
que l’any 2014 ja ho havia fet 
amb l’Alcorcón.
En la final d’ahir, disputada a 
Manlleu, el Voltregà va acon-
seguir el seu 6è títol en aques-
ta competició després d’impo-
sar-se a la pròrroga per 2-1. 
Bernades va convertir-se en 
protagonista del partit en els 
últims minuts, en què el Palau 
intentava marcar un gol que el 

mantingués en el partit, però 
la gran actuació de la portera 
igualadina ho va impedir.
A més de Teresa Bernades, 
dues igualadines més, Maria 
Díez i Raquel Bernades també 

van disputar la Final 4 de la 
Copa d’Europa amb el Man-
lleu. En el seu cas, però, es van 
quedar a semifinals, després 
de perdre contra el Palau Ple-
gamans.

La igualadina Teresa Bernades 
guanya la seva segona Copa d’Europa 
d’hoquei patins

MOTOR / LA VEU 

El Ral·li Ciutat d’Iguala-
da tornarà els propers 
20 i 21 de setembre. 

Després d’uns mesos de dub-
te i davant de les dificultats 
organitzatives patides durant 
les darreres edicions i en es-
pecial la del passat 2018, el 
Comitè Organitzador del 
Ral·li Ciutat d’Igualada va 
decidir retirar la seva prova 
del calendari català a la espe-
ra de trobar una solució per 
donar continuïtat a la seva 
cursa. 
Durant els darrers mesos 
Moto Club Igualada i la Co-
missió Organitzadora, han 
treballat conjuntament per 
tal de buscar una sortida a la 
situació, i aquesta ha vingut 
donada de la mà de la Reial 
Federació Espanyola d’Au-
tomobilisme, que acollirà la 
prova igualadina dins de la 
Copa d’Espanysa d’Escuderi-

es en la modalitat d’Asfalt. 
Així doncs, el proper setem-
bre es disputarà la 21a edició 
del Ral·li Ciutat d’Igualada 
en un format similar al de les 
darreres edicions però única-
ment puntuable per la Copa 
d’Espanya d’Escuderies, tot 
i que completament obert a 
la participació de qualsevol 
equip sigui català o estatal.  
A mesura que s’acosti la data 
l’organització anirà ampliant 
les informacions de la prova, 
així com el seu format final, 
recorregut, horaris i demés 
particularitats.  
Des del Comitè Organitza-
dor esperen “la comprensió 
d’haver pres aquesta decisió 
i  rebre el recolzament tant 
d’esportistes, com dels ofici-
als i la resta d’escuderies que 
col·laboren a la nostre cursa 
per tal de que el Ral·li Ciu-
tat d’Igualada esdevingui, en 
aquesta nova etapa, una pro-
ba referent a nivell estatal”.  

El Ral·li Ciutat d’Igualada 
serà puntuable per la 
Copa d’Espanya
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BÀSQUET / LA VEU 

Després de la gran 
victòria aconsegui-
da a Tarragona, Les 

Comes es vestia de gala per 
rebre el C.B. Quart – Ger-
mans Cruz. Els gironins acu-
mulaven 6 victòries consecu-
tives i tenien una renda de 3 
punts a favor a l’anada. Si els 
igualadins aconseguien fer-
se amb l’average es posarien 
per davant a la classificació.
Els de L’Anoia arribaven 
amb 5 victòries consecutives 
oferint un gran nivell i tom-
bant l’Ibersol CB Tarragona 
fora de casa. Aquesta victò-
ria els donava ales per afron-
tar el partit d’aquesta jorna-
da 21 amb el CB Quart. Era 
el tercer enfrontament entre 
aquests dos equips aquesta 
temporada, dos equips que 
es coneixen a la perfecció.
L’Igualada començava fort 
i amb un parcial de 5-0 po-
sava el marcador 10-7 en 
els primers minuts de par-
tit. Però els gironins no es 
deixaven intimidar i man-
tenien les diferències. El 
primer quart acabava amb 
un igualat 18-16.
El segon quart començava 

amb un parcial d’11-4 i va ser 
dominat els deu minuts pels 
igualadins que van anar tot 
el quart per davant al mar-
cador. Amb un parcial pels 
locals de 6-0 s’obria la prime-
ra escletxa a l’electrònic 37-
25. Però el Quart retornava 
el parcial 0-7 per tornar-se 
a posar dins el partit en els 
instants finals. S’arribava al 
descans 37-32.
La segona part començava 
amb un parcial de 9-4 que 
col·locava una altra vegada 
la barrera dels deu punts al 
marcador. Però els visitants, 
tot i no capgirar tampoc en 
aquest quart el resultat, amb 
un parcial de 7-11 es torna-
ven a enganxar i a posar el 
53-47 per començar l’últim 
quart amb tot per decidir.
Un Igualada molt sòlid en 
defensa i determinant en 
atac, col·locava una vegada 
més la barrera dels deu punts 
65-53. Els locals, que no do-
naven el partit per finalitzat, 
s’avançaven fins als 16 punts 
de diferència. Els gironins es 
veien amb molt poques opci-
ons després d’anar tres quarts 
per darrere i a 16 punts de 
diferència s’agafaven al llan-
çament exterior per intentar 

retallar diferències. El mar-
cador final de 76-69 conso-
lida l’equip igualadí i el seu 
bon moment de forma.
Amb aquesta, l’Igualada 
acumula sis victòries con-
secutives, les dues últimes 
contra rivals directes per les 
posicions de play-off. Que-
den 5 jornades d’infart on 
els igualadins depenen d’ells 
mateixos per a classificar-se. 
Amb l’average guanyat amb 
l’Ibersol CB Tarragona i el 
C.B. Quart – Germans Cruz 
que encara han de jugar en-
tre ells, els de l’Anoia opten 
no només a la segona plaça, 
sinó que també poden atacar 
la primera.
El Monbus C. B. Igualada té 
un desplaçament molt com-
plicat el proper dissabte a 
Saragossa davant l’Anagan 
Olivar.

Fitxa tècnica
Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (11), Sergi Carrión 
(2), Miquel Benito (0), Edu 
Burgès (17), Jordi Torres (8), 
Carles Fons (0), Jaume Tor-
res (6), Pau Camí (9), Toni 
Lamolla, Alex Matencio, Edu 
Tejero (17), Roger Pérez (6).

El Monbus Igualada presenta 
candidatura per l’ascens

BÀSQUET / LA VEU 

Una mala segona part va 
condemnar l’equip igualadí 
a una tercera derrota con-
secutiva, aquest cop contra 
el GEIEG Girona. Un joc 
poc efectiu en atac, només 
13 punts en els dos últims 
quarts, i una defensa vulne-
rable amb 36 punts encaixats 
marcaven la diferència con-
tra un equip gironí molt fi-

cat dins del partit. El resultat 
final era de 48-66 a favor de 
les visitants

Fitxa tècnica
Parcials: (19-12) (16-18) (6-
18) (7-18)
Anotadores: Carrasco (2) 
Carner (13), Amatllé (3), 
Soler (5), Xairó (2), Jané (-), 
Lamolla (14), Aniento (-), 
Gener (4), Iglesias (-), En-
rich (-), Segues (5)

El col·lapse en atac 
condemna l’Yvette Pons 
Igualada

WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 16 de març 
els waterpolistes de la catego-
ria absoluta masculina “A” del 
Club Natació Igualada van 
jugar contra el Club Esportiu 
Picornell a la piscina de Les 
Comes amb un resultat final 
de 9-9.
Al primer quart del partit, 
els aigualits es van llençar a 
l’aigua amb motivació i mol-
tes ganes de treure el partit 
endavant, però en atac co-
metien molts errors i això 
no permetia a l’equip acabar 
les jugades amb gol, acabant 
la part amb un 2 a 4 a favor 
del Picornell. Al segon quart, 
l’Igualada anava amb les ide-
es més clares dirigides per 
l’entrenador D.Ramis. Mar-
car bé en defensa i així poder 
marxar ràpid a l’atac i jugar 

de manera organitzada per 
poder marcar gol. En el ter-
cer parcial es buscava  jugar 
amb una pressió alta fent que 
al Picornell li costés més mar-
car. En el quart parcial, els 
nervis estaven a flor de pell, 
ja que els dos equips fins a 
l’últim moment van buscar la 
victòria que va acabar en un 
empat. 
El pròxim partit serà com a 
equip visitant dissabte 23 de 
març a les 20:00h contra el 
Club Natació Sant Feliu. 

Parcials: 2-4, 2-1, 3-3, 2-1
Alineació CNI: D.Honto-
ria(porter), E.Noguera(5), 
A.Boix, J.Burgues, R.Calaf, 
J.Martinez(2), T.Mallofré(2), 
D.Sánchez, Q.Vilarrubias, 
J.Corral, D.Pelejà , P.Gómez 
(porter) i com a entrenador 
D.Ramis. 

El Waterpolo Igualada 
empata contra el 
Picornell

Aquest dissabte 9 de febrer 
els primers equips del CBI juguen a Les Comes!

17.45 Monbus CB Igualada vs CB Salt 
19.45 Yvette Pons CB Igualada vs CN Terrassa

Seguiu-nos a                                 @CBIgualada

Somiem bàsquet, fem CBI!

Club Bàsquet Igualada
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NATACIÓ / LA VEU 

Des del dijous 14 fins 
al diumenge 17 de 
març es va celebrar a 

Gijón els XXXIX Campionats 
d’Espanya Infantil d’hivern. 
Aquesta competició, organit-
zada pel Club Natación San-
ta Olaya, juntament amb la 
Real Federació Espanyola de 
Natació (RFEN) i el Consejo 
Superior de Deportes (CSD), 
va reunir els 460 millors na-
dadors de categoria infantil de 
tot l’estat.
Per part del Club Natació 
Igualada hi van participar tres 
nadadors: la Carla Perianes, 
el Mikel Pérez i l’Aitor Bustos. 
Amb aquesta classificació s’as-
solia un dels principals objec-
tius d’aquesta temporada, ja 
que les marques mínimes per 
participar-hi eren molt exi-
gents.

El primer a debutar el dijous 
14 va ser l’Aitor Bustos, en la 
prova del 400 m estils. Tot i 
preparar molt aquesta prova 
no va poder millorar la seva 
marca personal en piscina de 
25 m (4:56.61), i al final va 
parar el cronòmetre amb un 
temps de 5:17.42.
El Mikel Pérez es va classi-
ficar en 5 proves per aquest 
campionat. Conscients de la 
dificultat d’entrar a les finals, 
ja que tant ell com els altres 
nadadors són encara infantils 
de primer any, el Mikel sortia 
amb els objectius de rebaixar 
les seves marques i millorar les 
seves posicions en el rànquing 
català i espanyol. Afortunada-
ment va ser així en la majoria 
dels casos i els resultats obtin-
guts conviden a ser optimistes 
de cara als propers compro-
misos. Al final 26.25, 2:04.69 
i 4:29.52 a les proves de 50 m, 

200 m i 400 m lliures, 1:04.19 i 
2:20.07 a les proves del 100 m i 
200 m esquena. Amb aquestes 
marques va aconseguir unes 
destacades 12a, 13a i 15a posi-
ció dins el rànquing espanyol 
de la seva edat, i que equivalen 
a dos 3a i una 4a posició dins 
del rànquing català.
Per acabar, el diumenge 17 la 
Carla Perianes va saltar a la 
prova que s’havia classificat: el 
200 m estils. Després d’acon-
seguir la seva millor marca 
(2:30.21 en piscina de 25 m) 
tres setmanes abans per poder 
fer la mínima dels campionats, 
la piscina de 50 m va provocar 
que la nedadora no pogués 
rebaixar aquest temps i, per 
tant, allunyar-la de les posici-
ons que s’havia marcat com a 
objectiu. Al final 2:37.78 que 
obliga a seguir treballant per 
assolir els objectius en els pro-
pers campionats.

Tres nedadors del CNI al Campionat 
d’Espanya infantil 

DUATLÓ / LA VEU 

El passat dissabte 16 de 
març es va disputar a 
Punta Umbría (Huel-

va) el Campionat d’Espanya 
de duatló per clubs, compe-
tició on cada club havia de 
prendre part a la prova amb 
10 corredors, que disputaven 
individualment un duatló de 
5 km de carrera a peu, 20 km 
de ciclisme i 2,5 km més de 
córrer per finalitzar la prova. 
Els 10 integrants que alineava 
cada club puntuaven segons 
la posició individual obtingu-
da, on la suma total dels cor-
redors atorgava la puntuació 
final de cada equip.
En la prova corresponent a la 
segona divisió nacional, cal 
destacar la 2a posició d’entre 
16 equips, i per tant, el sub-

campionat d’Espanya acon-
seguit per el Flor de Triatló, 
tenint entre els seus 10 corre-
dors a l’igualadí Oriol Mari-
mon, que finalitzà la prova en 
la 28a posició individual. La 
segona divisió fou guanyada 
per l’Arena d’Alicante, seguit 
del mencionat Flor de Triatló, 
mentre que els andalusos del 

Tritrain4you ocuparen el 3r 
calaix del podi. 
Amb la puntuació obtinguda 
en aquest campionat, el més 
important de la lliga espa-
nyola de duatló, l’equip català 
encarrila l’ascens a la primera 
divisió nacional a falta de la 
disputa de les últimes proves 
a Avilés i a Sòria.

Oriol Marimon, subcampió d’Espanya 
de duatló per clubs de segona divisió

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 28/3/2019.  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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DUATLÓ / LA VEU 

El passat 24 de febrer i 
amb un dia esplèndid 
i amb unes tempera-

tures ideals per la pràctica 
esportiva es va disputar la 
II edició del Duatló Jove de 
Pineda de Mar amb la parti-
cipació del triatleta infantil 
de l’Escola del Cai Triatló, 
Oriol Alonso. La prova es 
disputava sota unes distànci-
es de 2 km de carrera a peu, 
7 km de ciclisme i 1 km més 

de córrer per tal de finalitzar 
la prova, en una competició 
que aglutinà a més d’un cen-
tenar de joves esportistes de 
les categories cadets i infan-
tils. 
L’Oriol, realitzant novament 
una gran actuació va finalit-
zar la cursa en la 10 posició 
general (comptant també els 
cadets) i 1r classificat de la 
categoria infantil malgrat ser 
de primer any, aconseguint 
així pujar un cop més al graó 
més alt del podi.

Oriol Alonso guanyador 
infantil al II Duatló Jove 
de Pineda de Mar

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles/
Jocnet Carla Bisbal i 

Joan Sendra, van assolir sen-
gles medalles d’Argent res-
pectives al 32è Campionat 
d’Espanya Cadet (Sub-16) en 
Pista Coberta disputat dis-
sabte i diumenge a Sabadell. 
Quatre atletes del CAI com-
petiren entre els atletes esta-
tals capdavanters nascuts els 
anys 2004/05, assolint dues 
medalles d’Argent i una molt 
destacada 13a posició global 
del CAI en la classificació per 
punts entre 114 clubs classi-
ficats, 5è club català, en una 
brillant actuació global.
Carla Bisbal era 2a i sots-

campiona a la final dels 1.000 
m.ll. fem. amb 2’55”52, des-
près d’haver batut el rècord 
dels Campionats dissabte, 
amb 2’54”10, en la s/f. cor-
responent. L’or va ser per a 
Itziar Arenal -Edward Athlè-
tic- amb 2’54”03, millorant 
en 7 centèsimes el rècord dels 
campionats de la Carla, en un 
final a l’esprint amb l’anoien-
ca, què va assolir també  un 
nou rècord d’Igualada abso-
lut dels 1.000 m.ll., millorant 
els 2’59”31 de Paula Blasco, 
del 15/03/2015 a Sabadell.
Joan Sendra era 2n i sotscam-
pió en l’Hexatló masc. amb 
3.878 punts, i els següents 
registres en les 6 proves de 
la Combinada: 60 m.ll:  7”47 
/ llargada: 6,05 m. / pes: 9,90 

m. / alçada: 1,86 m./ 60 m.
tanques: 8”82  i 1.000 m.ll.: 
3’05”31, sobresortint el 1r 
lloc en salt d’alçada, el 2n 
en llargada i el 3r en 60 m.t. 
com a posicions individuals 
més rellevants, millorant di-
verses marques personals. El 
campió estatal va ser el valen-
cià Tayb David Loum (C.A. 
Sprint Moncada) amb 4.281 
p., rècord d’Espanya.
Mar Planas era 20a en el tri-
ple salt fem. amb 10,62 m., 
prova dominada per Alba 
Cuns (C.A. Negreira).
Francina Massagué era 4a en 
la 3a s/f. dels 600 m.ll. amb 
1’43”28, el que no li donava 
l’accés a la final de la prova, 
dominada per Berta Teruel 
(J.A. Sabadell).

Carla Bisbal i Joan Sendra (CAI) sub- 
campions d’Espanya Sub-16 en pista 
coberta a Sabadell

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat es va 
celebrar el 2n Cri-
tèrium Nacional de 

Marxa Atl., a la població cas-
tellonenca d’Oropesa del Mar, 
conjuntament amb el Campi-
onat d’Espanya Absolut i Sub-
23 de Marxa sobre 20 Km. 
amb organització del Playas de 
Castellón i amb la participació 
dels marxadors capdavanters 
de l’especialitat a nivell estatal.
Hi va participar, al 2n Critè-
rium Nacional, la marxadora 
Juvenil del CAI Petromiralles 
Laura Giménez, 6ª en categ. 
Sub-18 fem. amb 58’56” per 
cobrir els 10 km. de recorre-
gut, marca personal de l’ano-
ienca.

Els campions estatals absoluts 
van ser Miguel Ángel López - 
Ucam Murcia - amb 1h. 21m. 
21 seg., i María Pérez - Valen-
cia Esports - en fem. amb 1h. 
30m. 55seg., ambdós sobre 20 
km. de recorregut. 

José Antonio Fernández 
(CAI),al Ct. d’Espanya 
Màster de Cros M-45
D’altra banda, diumenge es va 
dur a terme a la població ma-
drilenya de Collado Villalba, 
el 44è Campionat d’Espanya 
Màster de Cros per a les dife-
rents categ.  Hi va participar 
l’atleta Veterà del CAI Petro-
miralles José Antonio Fernán-
dez, 108è en categ. M-45 amb 
24’00” sobre 6.000 m. de re-
corregut.

Laura Giménez (CAI), 6a 
sub-18 al 2n Critèrium 
Nacional de Marxa 

ATLETISME / LA VEU 

La Secció de Curses de 
Muntanya ha començat 
la temporada deixant 

clar que aquest any volen dei-
xar petjada. Tant és així que a 
les tres curses que han parti-
cipat aquest passat cap de set-
mana els seus diversos com-
ponents en totes han quedat 
entre els tres primers classifi-
cats absoluts. Comencem:
Cursa Pic de l’Àliga, Canye-
lles. Sis membres de la secció, 
tres noies i tres nois que van 
puntuar com equip femení i 
masculí respectivament, es 
van desplaçar fins a Canye-
lles per disputar la primera 
prova del circuit de curses de 
muntanya “Gran Penedès”. 
Aquí la Georgina Gabarró 
pujà al caixó més alt del podi 
absolut femení, en una cursa 
de 15,5km on es combina el 
terreny fàcil amb pistes i sen-
ders corredors i com no, amb 
pujades on has de deixar de 

córrer i pujar caminant. Una 
cursa típica de l’Ordal i el 
Garraf.
Cursa Popular de Vilanova 
del Camí. Aquí varen ser 5 
els membres de la secció que 
van participar en els seus di-
ferents circuits (4,5 i 10km). 
Albert Ferrer va entrar en 
segona posició absoluta de 
la distància de 10km demos-
trant un cop més el seu bon 
estat de forma. El mateix dia 

l’Albert va ser homenatjat per 
l’organització de la cursa com 
un dels atletes amb més parti-
cipancions a aquesta ja clàssi-
ca de l’Anoia (en 16 de les 25).
Cursa Camins de Fusta, Sant 
Guim de Freixenet. 3 partici-
pants del club i quedant com 
a segon classificat absolut a la 
distància d’11km Josep Maria 
Calafell (el Cala), que torna a 
pujar al podi com ja ens tenia 
acostumats fa un temps.

Tres curses, tres podis de la UECAnoia
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ATLETISME / LA VEU 

La 25a Cursa Popular 
de Vilanova va aplegar 
aquest passat diumen-

ge més participants que cap 
altra edició, arribant a fregar 
els 700 en conjunt, entre la 
suma de les diferents modali-
tats. La 1a Caminada Popular 
va fer créixer el nombre de 
participants en aquesta 25a 
edició que va estar marcada 
també, per una incidència en 
el recorregut.
Prop de 700 persones van vo-
ler participar de la Popular, 
tal i com es coneix aquesta 
prova atlètica, i van omplir 
Can Titó d’activitat. Aquest 
any, a més a més, s’aplegaven 
fins a 4 proves en una i aquest 
fet propicià una alta partici-
pació i un ambient festiu sen-
se precedents.
Un total de 166 corredors van 
fer la prova dels 10 km; 192, 
la dels 4’5 km, i 163, van fer la 
cursa infantil d’un quilòme-
tre de distància. A aquestes 
cal afegir, els 167 caminaires 
que van sortir de manera si-
multània en direcció al tram 
natural de la prova, en la 1a 
Caminada Popular.
Pel que fa a les classificacions, 
l’organització va haver de re-
soldre algunes incidències. A 
causa d’un lapsus en la capça-
lera de la prova, alguns atle-
tes van fer un recorregut més 
curt del que estava previst. És 
per això que els temps enre-
gistrats en aquesta edició no 
podran ser homologats per la 
distància recorreguda, i es va 
veure afectada la classificació.
Pel què fa als premiats de la 
cursa de 10km. L’atleta An-

tonio Martínez, del CAI Pe-
tromiralles fou primer, seguit 
d’Albert Ferrer de UEC Anoia 
i de Jose Enrique Martínez. 
En fèmines, la guanyadora 
fou Francina González Roca 
del CAI Triatló Petromiralles, 
seguida d’Alba Amat i d’Alba 
Sebrià, d’Squaix Igualada.

Oriol Marimon i Marcel·la 
Solé (CAI Petromiralles)
guanyadors dels 4,5 km
En la cursa de 4’5 s’establí la 
següent classificació: Oriol 
Marimon, del CAI Petro-
miralles, fou primer absolut 
masculí, Roger Manyà del 
AE Rockets fou segon i Juan 
Manuel Garcia tercer. El podi 
absolut femení l’encapçalà 
Marcel·la Solé, del CAI Petro-
miralles, seguida d’ Yveth Ca-
mus del Dinàmic i de Cristina 
Tabas també del CAI.
En la cursa infantil el més rà-
pid fou el benjamí Joan Mar-
tínez Espinosa, del CERR-Es-
colàpies, amb un temps de 

3’45”, seguit de Rayan Gher-
maoui, del Joan Maragall i del 
pre benjamí Martí Paín, del 
CAI. La primera fèmina fou 
la benjamina Eva Hidalgo, del 
CAI, amb un temps de 4’21”, 
seguida de Nora Andrés, del 
Vilarunners, amb 4’ 37” i de 
Berta Márquez, del CAI, amb 
4’47”.

Deu atletes van rebre el 
premi a la fidelitat
Cal destacar que en aquesta 
25a edició es van lliurar di-
plomes d’agraïment als col·la-
boradors de sempre, persones 
i entitats que fan costat i do-
nen suport a la prova any rere 
any.
També es van lliurar els pre-
mis a la Fidelitat. Un total de 
10 atletes, 8 nois i dues noies 
van rebre un mallot vermell 
personalitzat, com a premi a 
la fidelitat. Són les persones 
que més vegades han fet la 
prova. Alguns d’ells l’han cor-
reguda tots els anys!

La Popular de Vilanova aplega 700 
participants en la seva 25a edició

PATINATGE / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana passat es va 
celebrar a la pobla-

ció de Mataró el XXVIII Cri-
terium Maresme, en el qual 
van participar 21 patinadores 
del Club Patinatge Artístic 
Piera. Aquesta competició 
va servir per anar preparant 
la temporada tan Interclubs 
per les patinadores d’Inicia-
ció com preseleccions per les 
patinadores de categories.
El club pierenc va aconseguir 
cinc podis: en la categoria 
sènior, Carme Munné es va 
classificar en primera posi-
ció; categoria cadet B segón 
lloc per Lucia Ccorimanya i 
tercera Aina Canals; Incia-
ció D majors primera posi-
ción per Melani Gil; Iniciació 
D menors primera Claudia 

Monroy. La resta de patina-
dores del club pierenc també 
van realitzar un gran torneig 
amb molts bons resultats: 
en infantil B Paula Peregri-
na, Ana Gonzalez i Noelia 
Ccorimnaya, es van classi-
ficar en quart, vuitè i onzè 
lloc respectivament; cadet B 
Gisela Albert cinquè lloc; ju-
venil Aina Munné, Patricia 
Peregrin i Judit Malet es van 
classificar en sisè, setè i novè 
lloc respectivament; Iniciació 
A cinquè lloc per Elsa Mar-
tin; Iniciació D majors, onzè i 
dotzè per Daniela Mosquera i 
Neus Llopart; Certificat onzè 
lloc per Paulina Talamon-
te; Inciació D menors quart 
i sisè lloc per Julia Francia i 
Jael Navarro; i en promocions 
quart, cinquè i setè lloc per 
Irene Morillas, Berta Garcia i 
Aina Oller.

PA Piera consegueix 
5 podis al XXVIII 
Criterium Maresme
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El darrer dia 3 Març, a 
Santa Coloma de Far-
ners, es va donar lloc 

a la 1a fase de nivell IV, on 
el Club Esportiu Montbui 
va presentar 3 de les seves 
gimnastes, la Júlia Enrich, 
la Queralt Mateu i la Gisela 

Fontalba.
Les 3 van fer un gran paper 
sent la seva 1a competició de 
la temporada i sabent que els 
errors comesos eren coses del 
nerviosisme i que es poden 
solucionar. Tot i així vam de-
fensar els seus exercicis plens 
de dificultat. Cal destacar la 
10a posició de la Júlia.

EL CE Montbui, a la 1a 
Fase de nivell IV

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest diumenge 17 de 
març va ser un dia ple 
de rítmica i emocions 

pel Club Gimnàstic Òdena. 
Totes les gimnastes de com-
petició van realitzar la seva 
primera fase. Algunes en els 
Jocs Escolars de l’Anoia (Beth 
Grabulosa, Gala Lozano, Ley-
re Méndez, Ivette Lozano, 
Elia Martínez, Abril Pedrol, 
Ainara García, Núria Piñol, 
Núria Regordosa, Jana Mi-
quel, Paula Llenas i Judit Mo-
reno) i altres en CCEE (Judit 
Serra, Ainoa Lozano i Erika 

Llenas).
Totes han realitzat uns molt 
bons exercicis!!! I estem molt 
contents amb els resultats que 
coneixem: 
En escolars: Elia Martínez 
1a posició(Benjamí C), Sara 
Palacio 1a posició (Aleví B), 
Ainara García 1a posició i 
Abril Pedrol 2a posició (Aleví 
C), Maria Contreras 1a posi-
ció (Infantil B) i Judit More-
no, Núria Regordosa, Paula 
Llenas, Jana Miquel i Núria 
Piñol 1a posició (Conjunt In-
fantil B) 
En CCEE: Infantil Copa II: 
Erika Llenas 2a posició

1a Fase Escolar i CCEE 
al Club Gimnàstic 
Òdena

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Es va celebrar el passat 
diumenge a Gelida, la 
segona jornada dels 

jocs escolars dels Consells es-
portius de l’Anoia, Garraf i Alt 
Penedès, per la modalitat de 
gimnàstica artística femeni-
na i masculina. L’Anoia Club 
Gimnàstic, va representar 
Igualada amb excel·lents re-
sultats i molts pòdiums. En la 
categoria de prebenjamines, 
van obtenir el segon lloc per 
equips les gimnastes, Gal.la 
Clemente, Gal.la Fernandez, 
Ivet Pelfort i Maria Roldan, 
també va competir la Mari 
Carmen Ramírez, i la Gal.
la Fernandez va obtenir el 
tercer lloc en la classifica-
ció individual. Prebenjamí 
masculí va competir el Quim 
Magallón, obtenint el segon 
lloc individual.
Les benjamines de l’Anoia CG 
van dominar la competició 
quedant primeres per equips, 
Alba Ramírez, Maria Cazorla 
i Paula Cuesta, i en la classi-

ficació individual, el primer 
lloc ha sigut per la Maria Ca-
zorla, el segon lloc per la Alba 
Ramírez i el tercer per la Pau-
la Cuesta, també van compe-
tir en aquesta categoria, Can-
dela Segura, Ia Mabras, Itziar 
Lebrero i Jana Castelltort.
Les alevines, Berta Garcia, 
Noa Guillen, Mirtyle Miran-
da i Selma Valls, van quedar 
primeres, i la Clàudia Costa, 
Isolda Murcia i Maria Camara 
van quedar segones, en la clas-
sificació per equips. Obtenint 
el primer lloc a la classificació 
individual la gimnasta Noa 
Guillén, també van competir 
les alevines, Berta Clarassó, 
Blanca Tomàs, Clàudia Costa, 
Carla Caro, Elba Roca, Maria 
Martínez i Olívia Rodriguez. 
Alevins masculins, Biel Gon-
zalez, Nico Valle, Nil Ramos, 
Guillem Sanchez i Roger Clo-
sa, obtenint el primer lloc per 
equips, en la classificació in-
dividual, el segon lloc va ser 
per el Nil Ramos el tercer per 
el Biel Gonzalez. 
En la categoria infantils, van 

competir, Araceli Sanchez, 
Clara Sevilla, Dephca Junyent, 
Mariane Roca i Ona Torras, 
van obtenir el tercer lloc per 
equips, Araceli Sánchez, Clara 
Sevilla i l’Ona Torras. Infantil 
masculí, va competir l’Albert 
Costa i es va obtenir el primer 
lloc en la individual.
En la categoria, cadets femení 
va competir la gimnasta Lola 
Valls proclamant-se campio-
na d’aquesta categoria. 
També van competir gim-
nastes a nivell federats, en la 
segona fase de la Copa Cata-
lana per la categories Escolar 
D - 3 i 4 aparells i Base 5. Van 
competir en Escolar D3, Noa 
Alamo i Paula Arrevola. En 
Escolar D4, Laís Canet, Maria 
Farré, Mariona Puig i Paula 
Duarte, i en Base 5 Martina 
Quilez. Competint amb més 
de 150 gimnastes, Cal desta-
car les següents col·locacions: 
Paula Duarte, quarta en salt, 
Laís Canet, sisena en asimè-
triques, Maria Farré, setena 
a barra d’equilibri, i Martina 
Quilez, desena a salt.

Excel·lents resultats de l’Anoia CG 
als Jocs Escolars

PATINATGE / LA VEU 

El cap de setmana passat 
es va celebrar a Ter-
rassa, al pavelló de la 

Maurina, el VI Trofeu CPA 
Ciutat de Terrassa de patinat-
ge artístic.
El Club Patinatge Artístic 
Igualada hi va participar amb 
23 patinadors/es que van es-
tar a l’alçada i van aconseguir 
6 podis.  Aquests resultats 
van ser molt meritoris, ja que 
se sabia per l’experiència dels 
anys anteriors que el nivell 

d’aquest trofeu era molt alt, i 
s’hi afegia la dificultat que per 
alguns era la primera vegada 
que participaven a un trofeu.
Els 6 podis es van aconseguir: 
Ivet Bonet, Anna Domenech, 
Alexandra Burczynska, Berta 
Victor, Daniel Llorach i Berta 
Torra.
La resta de patinadores, que 
tot i no aconseguir podi, van 
realitzar uns magnífics discs, 
van ser:
Berta Roset, Ainara Vare-
la, Ana Fernandez, Mario-
na Raurich, Iris Ruiz, Gisela 

Santiago, Maria Escoda, Abril 
Domenech, Chiara Xaus, 
Abril Llopis, Arlet Dome-
nech, Claudia Garriga, Berta 
Escoda, Emma Miravet,  Jo-
ana Garriga, Jana Morera i 
Maria Gual
L’entrenadora Ester Torraba-
della va aprofitar aquest Tro-
feu com a banc de proves per 
la propera i important cita 
del diumenge 24 de Maig a 
la primera fase d’Interclubs 
(competició organitzada per 
la Federació Catalana de Pa-
tinatge).

Pluja de podis pel CP Igualada

GIMNÀSTICA / LA VEU 

L’Igualada Club Gimnàs-
tic Aula va participar 
aquest cap de setmana a 

la 1a jornada Comarcal, que va 
tenir lloc a Santa Margarita de 
Montbui.
El club igualadí va ser el més 
participatiu amb més d’una 
vintena de gimnastes individu-
als, sis conjunts i cinc gimnas-
tes que van fer exhibició.
Va ser una matinal on les gim-
nastes de l’ICGA van realitzar 
els seus exercicis amb molt 
bona tècnica i elegància, es va 
poder veure el seu treball dia-

ri i van donar al club igualadí 
molt bons resultats.
Prebenjamí, Elsa Ruiz 3a, 
Nahia Ramos 2a, benjamí A 
(pilota) el club igualadí acon-
seguir un triplet, Yvette Ber-
nal 3a, Emma Hermosilla 2a 
i Anna Casado 1a, benjamí 
C, Gala Roig 3a, Aleví (obert) 
Paula Sallent es va proclamar 
1a, Infantil (obert, maces) 
Marta Elias va obtenir una 1a 
posició, infantil A  (corda) Laia 
Puig es va proclamar 1a, cadet 
(obert, pilota) Sheila 1a, cadet 
A, Lena Sanllehí 3a. En  mo-
dalitat conjunt cal destacar, 
prebenjamí B 2n, Benjamí B 1r, 

Aleví B 1r, aleví A (pilota) 2n, 
Infantil A (corda) 1r i cadet B 
1r. El club igualadí esta satisfet 
amb els resultats.
La matinal va finalitzar amb 
l’exhibició de les gimnastes, 
Ruth Reymundi, Violeta Agui-
lera, Gina Castelltort i Martina 
Espinalt, que el mes d’abril es 
desplaçaran a Guadalajara per 
competir al Campionat D’Es-
panya base individual. Va ser 
una exhibició molt ben execu-
tada i amb molta tècnica. 
L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula esta satisfet dels resultats i 
ara segueix treballant per con-
tinuar obtenint més victòries. 

Diumenge de podis per l’ICGA
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TEATRE / LA VEU 

Què passa quan dues 
parelles posen a pro-
va la seva amistat en 

un espai tancat? Com reacci-
onen davant els imprevistos, 
les dificultats i les proves que 
es van trobant a cada passa? 
Aquest és el punt de partida 
d’Escape Room, la nova co-
mèdia de Joel Joan i Hèctor 
Claramunt, que arriba al Tea-
tre Municipal l’Ateneu d’Igua-
lada aquest diumenge 24 de 
març, a les 19h.
Després de l’èxit aconseguit 
amb la sèrie El Crac, de Tele-
visió de Catalunya, el tàndem 
format per Joan i Claramunt 
presenta la seva nova creació: 
una comèdia basada en el joc 
de moda, que s’ha convertit 
en un fenomen arreu del món. 
Àgata Roca, Oriol Vila i Paula 
Vives acompanyen Joel Joan 
dalt de l’escenari en aquesta 
producció d’Arriska i Focus.
Les entrades es poden com-
prar anticipadament al web 
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 taqui-

lla del teatre, al Passatge Vives. 
Les localitats tenen un preu 
de 20, 18 i 15 euros, amb des-
comptes per a diversos col·lec-
tius. Els joves de fins a 25 anys 
podran comprar les entrades a 
5 euros, acreditant la seva edat 
amb el DNI, en una proposta 
que s’emmarca en la campanya 
Fins als 25 a cinc.

Quatre amics i un cadàver
Dues parelles d’amics de tota 
la vida queden per fer un es-
cape room al barri d’Hosta-
francs de Barcelona, on re-
centment s’ha trobat, en un 

El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada rep aquest 
diumenge, la comèdia “Escape Room”
Joel Joan, Àgata Roca, Oriol Vila i Paula Vives protagonitzen una comèdia basada en el joc de moda, un fenomen arreu del món

contenidor, el cadàver d’un 
home esquarterat. Tots quatre 
es pensen que els espera un 
joc divertit per passar l’estona, 
posar a prova la seva intel·li-
gència i riure una miqueta. 
Però tan bon punt la porta de 
l’habitació es tanca hermètica-
ment al seu darrere i s’inicia el 
compte enrere, comencen a 
passar coses estranyes. Sortir 
d’aquell escape room no serà 
gens fàcil i el joc es conver-
tirà en un infern que posarà 
a prova la seva amistat fins a 
límits insospitats.
Tal com expliquen Joan i 

Claramunt, després d’El Crac 
necessitaven fer comèdia del 
seu entorn proper, deixant 
de banda l’autoparòdia i fent 
servir el thriller i terror per 
enganxar l’espectador: “quan 
vam entrar a la nostra pri-
mera escape no sabíem que 
allò acabaria sent l’escenari 
del que acabaríem fent, però 
aviat vam intuir que un es-
cape room era una caixa de 
sorpreses ideal pel que volí-
em escriure. Uns personat-
ges atrapats en un espai i un 
compte enrere, amb sorpreses 
i girs inesperats, amb suspens 

a dojo, una olla de pressió on 
pot passar de tot”.
Apunten que “també vam te-
nir clar des del principi que 
volíem que fos una història 
d’aquí, amb conflictes perso-
nals amb els quals el nostre 
públic es pogués identificar, 
amb uns personatges que 
no fossin uns estereotips de 
pel·lícula de gènere sinó gent 
molt recognoscible; també 
volíem que fos una història 
d’ara, que parlés del moment 
present que estem vivint com 
a societat, com a poble, poder 
parlar de les coses i dels te-
mes que són al carrer i fer-ho 
tot amb la màxima de l’entre-
teniment per davant de tot”.
El fenomen dels escape room, 
una de les opcions d’oci més 
en voga en l’actualitat, es con-
verteix en l’espai central que 
articula la trama d’aquest text 
ple d’humor, que reflexiona 
sobre com actuen els éssers 
humans davant de situacions 
límit en què se senten despu-
llats, quan els impulsos més 
primitius afloren i es reaccio-
na amb els sentiments a flor 
de pell.
La gira de l’espectacle arriba 
a Igualada precedida del gran 
èxit assolit en totes les ciutats 
on ha fet escala fins avui.

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Com ja fa set anys l’Es-
cola municipal d’art 
I disseny La Gaspar 

d’Igualada torna a participar 
amb força al certamen foto-
gràfic del FineArt. Per una 
banda amb els treballs de 
l’alumnat dels monogràfics 
del projecte guiat de foto-
grafia a “La Cotonera”, apor-
tant la seva mirada personal 
sobre la nostra ciutat en un 
seguit d’imatges individuals 
que més endavant, al final 
d’aquest curs 2018-19, pre-
tén convertir-se en un llibre 

fotogràfic i en una exposició 
conjunta.  
Per un altre amb els i les 
alumnes dels cicles forma-
tius oficial professionalitza-
dors en disseny gràfic, visi-
tant les diferents exposicions 
que ens ofereix el programa 
i aquest any assistint a la 
Masterclass dels autors Jordi 
Guillumet i Mònica Roselló 
del treball  “LA VISTA RE-
NUNCIA. ARQUIGRAFI-
ES” que s’exposa a “L’Ado-
beria”, explicant-nos el pas 
a pas de com afronten el seu 
procés creatiu per arribar a 
l’obra final.

La Gaspar participa 
amb força al FineArt
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TEATRE / LA VEU 

El dissabte 23 (21h) i el 
diumenge 24 (19 h) de 
març el Teatre de l’Au-

rora proposa un Cap de set-
mana de teatre documental 
basats en la tècnica del Tea-
tre Verbatim, produïts per la 
Sala La Planeta i estrenats al 
festival Temporada Alta: No 
m’oblideu mai sobre el suïci-
di juvenil i Mili KK sobre el 
moviment que va aconseguir 
abolir la mili a Espanya. 
El teatre Verbatim, basat en 
el testimoni oral de la gent, 
construeix les seves drama-
túrgies a partir d’entrevistes 
amb diferents persones que, 
d’una manera o altra, s’han 
vist implicades en uns fets 
reals. Aquest material enre-
gistrat és objecte d’un treball 
d’anàlisi i selecció, fins que 
finalment se li dona una for-
ma dramàtica.

No m’oblideu mai
La primera obra gira en torn 
al suïcidi, que ha estat, al 
llarg de la història, una mort 
rebutjada i estigmatitzada. 
La paraula suïcidi continua 
sent un tabú en la nostra 
societat. I encara més quan 
es parla de suïcidi en joves i 
menors, malgrat que, a Espa-
nya, el suïcidi és la primera 
causa de mort entre el jo-
vent, superant els accidents 
de trànsit. No m’oblideu mai 
és un projecte de teatre do-
cumental que ha reunit el 

El Teatre de l’Aurora proposa un Cap de setmana 
de teatre documental amb “No m’oblideu mai” 
i “Mili KK”
Les dues obres són en format de teatre verbatim, que basat en el testimoni oral de la gent, construeix 
les seves dramatúrgies a partir d’entrevistes.

director i dramaturg Llàtzer 
Garcia amb els actors Elies 
Barberà i Marta Montiel. A 
l’espectacle es tracta un tema 
tabú en la nostra societat: el 
suïcidi entre adolescents i 
joves. L’obra parteix de con-
verses amb especialistes i 
entrevistes a setze joves que 
en algun moment de la seva 
vida han sentit la pulsió su-
ïcida.
Mili KK
Durant els anys vuitanta, a 
Espanya la desobediència 
civil va aconseguir l’abolició 
del servei militar obligatori. 
Molts objectors de consci-
ència, que es negaven a in-
corporar-se a l’exèrcit, van 
ser processats i van acabar 
en presons militars. A par-
tir del testimoni d’objectors 
de consciència, insubmisos, 
militars, polítics i jutges, el 
director Marc Angelet i el 
dramaturg Jumon Erra es 
proposen -amb un equip de 
tres actors format per Fran-
cesc Cuéllar, Rafa Delacroix 
i Alberto Lozano- fer-nos 
conèixer les estratègies, les 
pràctiques i les contradicci-

ons d’un dels moviment pa-
cifistes més importants del 
segle XX, que va aguantar 
fins a aconseguir l’abolició 
del servei militar obligatori a 
l’Estat espanyol el 31 de de-
sembre de 2001.

Horari i venda d’entrades
Les representacions tindran 
lloc el dissabte 23 de març a 
les 21 h i el diumenge 24 de 
març a les 19 h. Després de la 
funció de dissabte, els espec-
tadors podran compartir 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 habitu-
als) es poden adquirir per In-
ternet i a la taquilla del Teatre 
de l’Aurora una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

A No m’oblideu mai el 
premiat director Llàt-
zer Garcia, a través de 

testimonis reals, crea un 
contundent espectacle 
sobre el suïcidi juvenil.

Mili KK és un especta-
cle sobre el moviment 

que va aconseguir 
abolir la mili a Espan-
ya amb els testimonis 
fidels d’insubmisos, 

militars, periodistes, 
jutges i polítics.

LLIBRES / LA VEU 

Després que l’escriptor 
capelladí hagi estat 
entrevistat dime-

cres passat dia 20 per Xavier 
Graset, durant el programa 
Més324 de TV3, aquest pro-
per cap de setmana comen-
cen les presentacions pre-
vistes del llibre Avi, et trauré 
d’aquí! (Saldonar edicions, 
2019). La primera tindrà lloc 
divendres 22 de març a les set 
de la tarda a l’Espai Òmnium 
Cultural Bages-Moianès (c/ 
Sobrerroca, 38, de Manresa) 
i anirà a càrrec del Joaquim 
Aloy, historiador manresà i 
creador del portal de webs 
www.memoria.cat. Es dona la 
circumstància que el mateix 
llibre detalla també la histò-
ria del seu oncle, Enric Bosch 
Tomàs, un manresà de divuit 
anys que com l’avi de Joan Pi-
nyol també va morir al camp 
de presoners de Lleida i cons-
ta entre els traslladats al Valle 
de los Caídos. L’hi van por-
tar? S’esbrinarà divendres a la 
capital del Bages.
L’endemà 23 de març a les sis 
de la tarda el llibre es donarà 
a conèixer a La Llibreteria, 
una espai cultural i llibreria 
del carrer de la Barceloneta, 
19 de Gelida, a l’Alt Penedès. 
En aquest cas el presenta-
rà l’historiador Ramon Ar-
nabat, professor també de la 
Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona.
A Avi, et trauré d’aquí! l’es-
criptor capelladí desenterra 
la memòria republicana ama-
gada al Valle de los Caídos i 
hi detalla la història del seu 
avi matern, les raons del tras-
llat secret cap al mausoleu 
franquista i el camí recorre-
gut durant 10 anys per treu-
re’l del costat del seu botxí. 
Properament serà presentat a 
Capellades, Reus, Falset, Bar-
celona i Igualada, entre altres.

Primeres 
presentacions 
d’Avi, et trauré 
d’aquí!, a Manresa i 
Gelida

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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TEATRE / CRISTINA ROMA 

Dimecres es va pre-
sentar la 30a Mostra 
Igualada, que tindrà 

lloc del 4 al 7 d’abril. La pre-
sentació es va fer coincidir 
amb el Dia Mundial del Tea-
tre Infantil i Juvenil. Al matí 
havia tingut lloc un acte orga-
nitzat per la Fira al Teatre Na-
cional de Catalunya durant el 
qual es va llegir el manifest 
d’ASSITEJ España. 
Dimecres a la tarda es va dur 
a terme la presentació a Igua-
lada que va comptar amb la 
presència de Pep Farrés, di-
rector de la Mostra, el  direc-
tor de Serveis Territorials a la 
Catalunya Central del Depar-
tament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, Lluís 
Cerarols i el regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Pere Camps.
Obrint l’acte, Pere Camps 
va mostrar la seva satisfac-
ció perquè Igualada aculli la 
Mostra, felicitant els 30 anys 
que se celebren enguany de 
l’esdeveniment. En la seva in-
tervenció, Lluís Cerarols va 
fer palesa la implicació de la 
Generalitat de Catalunya en 
aquest esdeveniment, “que 
és una de les sis fires cultu-
rals més importants que se 
celebren a Catalunya i que 
són lloc de trobada, promo-
ció i contractacions”. Afegia 
que el fet que aquestes fires se 
celebrin fora de l’àrea metro-
politana, és una mostra de la 
diversificació territorial per 
la qual la Generalitat aposta 
fermament.
A continuació, Pep Farrés, 
director de Mostra Igualada 
va explicar les novetats d’en-
guany de la fira, “que hem 
sacsejat una mica i hem fet 
petits canvis, començant pel 
seu logo i el seu nom, que 
passa a ser Mostra Igualada”. 
Pep Farrés també va explicar 
els actes especials que es du-
ran a terme per celebrar el 30è 
aniversari i els quals el plat 
fort tindrà lloc el dissabte 6 
d’abril a les 21:30h amb l’actu-
ació de la companyia francesa 
Plasticiens Volants, que oferi-
rà l’espectacle de gran format 
Leonardo, somnis i malsons, 
al Parc Central d’Igualada. La 
prestigiosa companyia té una 
llarga trajectòria internacio-
nal i ha actuat arreu del món, 
des de grans ciutats fins a pla-
ces de pobles, des de petites 

festes fins a esdeveniments 
mundials com ara cerimònies 
dels Jocs Olímpics, coneixent 
espectadors dels cinc con-
tinents. 
Altres actes de celebració se-
ran la presentació d’un llibre 
dels 30 anys de la Mostra, 
l’autora del qual és la perio-
dista Núria Cañamares i una 
exposició commemorativa a 
la Sala Municipal d’Exposi-
cions. A més Mostra Iguala-
da serà aquests propers dies 
a l’espai Igualadiníssim de 
l’Ajutanment.
El director de la Mostra va 
fer palesa la consolidació del 
Grup de participació joves 
que treballa durant tot l’any 
per programar totes les acti-
vitats de al Mostra Jove, que 
seran una quinzena a part 
dels espectacles teatrals.
En acabar la seva interven-
ció, Pep Farrés va anunciar 
que aquest és el seu darrer 
any com a director de Mos-
tra Igualada: “han estat uns 
anys molt intensos, durant els 
quals penso que hem fet mol-
tes aportacions al creixement 
de la Fira, però ara és hora de 
donar pas a noves persones 
que aportin noves idees”.

La Mostra en xifres
Enguany la Mostra Igualada 
reuneix 55 companyies en 
un total de 114 representaci-
ons. D’aquestes companyies, 
39 són de Catalunya, 11 de la 
resta de l’Estat i 5 internacio-
nals. Dels 55 espectacles que 
es podran veure, hi haurà 20 
estrenes: 12 absolutes i 8 a Ca-
talunya. La Mostra tindrà 18 
espais, 11 de sala i 7 de carrer, 
a més de 3 itinerants, entre els 
quals un recorregut al costat 
del riu Anoia. 

El viaje de Ulises de Tea-
tro Gorakada inaugurarà la 
Mostra Igualada
El dijous 4 d’abril a les 21h 
tindrà lloc l’espectacle inau-
gural de la 30a Mostra Igua-
lada amb El viaje de Ulises de 

la companyia basca Teatro 
Gorakada, que ja van partici-
par a la Mostra Igualada amb 
Moby Dick (2017). La com-
panyia oferirà un espectacle 
que planteja el viatge de l’he-
roi grec com a metàfora de la 
vida i com a lluita contra les 
dificultats i les diverses mane-
res de resoldre-les.

La programació
La Fira celebra l’aniversari 
amb l’eslògan “Espectacles 
que et fan créixer” i reivindica 
la cultura com una font d’ali-
ment imprescindible per créi-
xer com a persones, a qualse-
vol edat. Per aquest  motiu, la 
protagonista del cartell –obra 
de la pintora i il·lustradora 
Carme Solé Vendrell– és una 
nena nodrida d’espectacles, 
que es posa de puntetes per 
fer-se més i més gran. Les mi-
gracions i els refugiats, la visió 
de gènere, el teatre inclusiu i 
les obres amb mirada infantil 
amb nens i nenes com a pro-
tagonistes, són algunes de les 
temàtiques de la programació 
d’enguany.

20 estrenes: 12 absolutes i 8 a 
Catalunya
Enguany la Mostra compta 
amb 20 estrenes, de les quals, 
12 són absolutes i 8 es podran 
veure per primer cop a Cata-
lunya. 
Les estrenes absolutes són A 
grande floresta de Teatro do 
Mar, on una gran tempes-
ta canvia el curs del món i 
el comportament de tots els 
que l’habiten; Big Bang Cuc 
de Blink Flash, un espectacle 
plàstic ple d’humor i movi-
ment; Italino Grand Hotel de 
Companyia La Tal, que gira 

al voltant de la pregunta Qui 
renta el milers de llençols 
dels hotels?; Joc de cadires de 
CAL Teatre, que parla sobre 
la relació entre les persones 
i les cadires i com el lloc que 
ocupem condiciona el nostre 
punt de vista: tot depèn de la 
cadira des de la que es miri; 
Oops! de Teatre Mòbil, un 
cant a l’optimisme, a viure i a 
riure amb els pulmons plens i 
els ulls clars; Planeta M.Art de 
Marcel Gros, un món interior 
creat, imaginat i somiat per 
aquest pallasso que ha mar-
cat la infància dels més petits 
i dels que ja són grans; Qui-
mera de La Guilla Teatre, un 
espectacle en què els especta-
dors entraran en un nou món 
de somnis i il·lusions, on res 
pot ser i tot és possible; i final-
ment, Voilà de Sergi Buka, un 
homenatge a la màgia del circ. 
Completen les estrenes ab-
solutes Bobab. Un arbre, un 
bolet i un esquirol de La Pera 
Llimonera, Back 2 Classics de 
Planeta Trampolí, La petita 
Capmany de Tanaka Teatre i 
Mil bocins de ZiPit Company.
Es podrà veure per primer 
cop a Catalunya CALMA! de 
Guillem Albà, un solo en què 
el conegut clown proposa un 
divertit muntatge per riure i 
fer-nos oblidar les presses del 
dia a dia; i Piccoli sentimenti 
de Tof Théatre, una exquisida 
mescla entre l’univers sensible 
del teatre de titelles, l’art brut 

de l’artista Antonio Catalano 
i el món sonor de Max Van-
dervorst. També s’estrenaran 
els esmentats Leonardo, som-
nis i malsons de Plasticiens 
Volants, Petit Big Blue de Pa-
nicMap Proyectos Escénicos, 
Refugi de Clownidoscopio 
Teatre, Sabates noves de Tian 
Gombau-L’home dibuixat, 
Salüq de MaQuinant Teatre i 
Superabile de Teatro la Ribal-
ta-Kunst der Vielfalt.
També es podran veure 11 
propostes de l’Estat espa-
nyol. El viaje de Ulises de Te-
atro Gorakada, Meeting Point 
d’Ertza i Etxea/Casa d’Aimar 
& cía, les tres companyies pro-
cedents del País Basc; PlayOff 
de La Joven Compañía de la 
Comunitat de Madrid; Amor 
Oscuro [Sonetos] d’Aragó. Des 
del País Valencià vindran a 
Igualada les companyies: Tian 
Gombau - L’home dibuixat 
amb Sabates noves; PanicMap 
Proyectos Escénicos amb Pe-
tit Big Blue; El Pont Flotant 
amb Les 7 diferències; MaQui-
nant Teatre amb Salüq i Por-
tillo-Monfort amb Biblioteca 
de sons i sorolls. Finalment, 
procedents de les illes balears, 
actuaran Clownidoscopio Te-
atre amb Refugi. 
Pel que fa a les propostes 
d’àmbit internacional, arriba-
ran a Igualada 5 espectacles. 
Piccoli sentimenti dels bel-
gues Tof Théatre; Superabile 
dels italians-alemanys Teatro 
la Ribalta-Kunst der Vielfalt; 
Othli de la Compañía D’Jade, 
amb intregrants de Mèxic i 
Catalunya; A grande floresta 
dels protuguesos Teatro do 
Mar i Leonardo, somnis i mal-
sons dels francesos Plasticiens 
Volants. 

Mostra Igualada celebra 30 anys amb el lema: 
“Espectacles que et fan créixer”

Les migracions i els 
refugiats, la visió de 

gènere, el teatre 
inclusiu i les obres amb 

mirada infantil, 
algunes de les temàti-

ques de la programació

Mostra Igualada 
celebrarà enguany el 

seu 30è aniversari amb 
un gran espectacle 

al Parc Central
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MÚSICA / LA VEU 

El pavelló de Les Comes 
d’Igualada ha acollit 
aquest dilluns, 18 de 

març, una nova edició de la 
Cantata Escolar, organitzada 
per les regidories d’Ensenya-
ments Artístics i d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament d’Igua-
lada, amb la col·laboració de 
les escoles municipals d’Art, 
Música i Teatre i el suport 
de l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí. En aquesta ocasió 
hi han pres part més de 750 
alumnes de 4t de Primària de 
les escoles dels dos municipis, 
que han interpretat El nen 
trapella. Novament, l’esdeve-
niment s’ha representat dues 
vegades, a les 18h i a les 19:30, 

i la primera sessió l’han pro-
tagonitzat els estudiants de 
les escoles Maristes, Monal-
co, Montclar-Mestral, Ateneu 
Igualadí, Dolors Martí, Emi-
li Vallès, Escola Pia, Marta 
Mata i Pompeu Fabra. A la 
segona, el protagonisme ha 
estat per l’alumnat de l’Aca-
dèmia Igualada, Escolàpies, 
Jesús-Maria, Mare del Diví 
Pastor, Gabriel Castellà, Gar-
cia Fossas, Ramon Castell-
tort, Mowgli i Joan Maragall. 
Les dues sessions han comp-
tat amb un cor d’alumnes de 

La 17a Cantata Escolar aplega a Les Comes més de 
750 alumnes d’Igualada i Vilanova del Camí

l’Escola Municipal de Música 
i alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Teatre que s’han fet 
càrrec de la narració. A ban-
da de les cançons, el públic 
també ha pogut apreciar ele-
ments plàstics elaborats pels 
escolars i gaudir d’un conjunt 
instrumental, format per pro-
fessors i alumnes de l’Escola 
Municipal de Música. El pro-
grama de mà d’aquesta edi-
ció l’ha dissenyat l’alumnat 
de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny Gaspar Camps, “La 
Gaspar”.

CULTURA / LA VEU 

Jaume Caresmar (1717-
1791), igualadí que dona nom 
a avingudes, entitats, premis, 
fonts, etc. fou redescobert per 
Bernat Roca. Bernat Roca, 
historiador jove i comunica-
dor directe va revisar la figu-
ra de Caresmar en els actuals 
moments polítics i context 
social, cosa que fa encara més 
comprensible aquesta figura 
de primer ordre de la qual 
n´han desaparegut misterio-
sament molts dels seus estu-
dis. Roca va posar a l’abast de 
tot el públic l’obra complexa 
d’un erudit igualadí i ho va 
fer amb un llenguatge fàcil, 
distret i fins hi tot divertit.
I el proper dilluns una molt 
jove Núria Rabell Hernandez 
parlarà de “La Fam del Cotó 
(1861-1865) i les seves impli-
cacions socials a l’Anoia.

Jaume Caresmar 
i Bernat Roca, a 
l’AUGA

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

FLASHDANCE  Teatre Tívoli

Dissabte,  dia 6 d’abril de 2019         Hora Sortida:  15.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tívoli. Entrades garantides a platea
El musical, basat en la pel·lícula de Paramount Pictures (Guió de Tom Hedley i Joe Eszterhas, Història de Tom Hedley) 
Es un al·legat a la superació personal, al poder d'aferrar-se als somnis per sobre de tot, a la fe sense límits, gairebé capaç de ser eclipsada per una forta història 
d'amor impossible entre dues persones, amb vides molt diferents, de diferent classe social i arrels radicalment oposades, que posarà a prova els seus 
sentiments més profunds.
Flashdance El Musical, explica la inspiradora història d'Alex Owens, una noia de 18 anys, soldadora de dia i ballarina de nit, que somia amb anar a la prestigio-
sa Shipley Dance Academy i convertir-se en una ballarina professional. Quan un romanç complica les seves ambicions, ho apro�ta per impulsar el seu somni, 
però no sense abans superar obstacles i con�ictes que posaran a prova la seva determinació i que faran trontollar les parets del seu món.
Preu per persona: transport + beguda + entrada a platea:    71€
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

Dissabte,  dia 4 de maig de 2019         Hora Sortida:  14.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Condal Entrades garantides a platea
Rent és un clam a la llibertat i a la superació personal. La revolucionària òpera rock de Jonathan Larson, guanyadora d’un premi Pulitzer, narra la història d’una 
generació de bohemis del barri d’East Village de Nova York que lluiten per aconseguir l’acceptació social mitjançant el seu art. Joves que compten la seva vida 
en cicles d’amor, que han de plantar cara a la societat superant obstacles com pagar el lloguer i que reaccionen a la proximitat de la mort celebrant la vida i 
l’amor.
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

RENT  Teatre Condal
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FOTOGRAFIA / LA VEU 

Prop de 40.000 persones 
s’han passejat durant 
vint-i-quatre dies per 

les 54 exposicions de FineArt 
Igualada, mantenint l’èxit i el 
reconeixement de les passades 
edicions. Després de set edi-
cions, i seguint la tònica de la 
passada, el nombre de visitants 
forans ha augmentat, represen-
tant un 53% del total; el que 
suposa un increment en el re-
coneixement nacional del fes-
tival. Visitants que provenen, 
sobretot, d’arreu de Catalunya 
però també d’altres zones de 
l’Estat Espanyol com són An-
dalusia, Galicia, el País Valen-
cià, Aragó o Madrid, i fins i tot 
de l’estranger com ara França.
Pel que fa a la vintena d’espais, 
en la majoria, s’han mantingut 
les visites respecte l’any ante-
rior i en dos d’aquests s’ha vist 
un especial increment. Cal 
destacar, doncs, el Museu de la 
Pell i Comarcal d’Igualada, que 
acollia tres de les exposicions 
més reconegudes amb Ferran 
Freixa, Ignasi Marroyo i Manel 
Gausa; i la galeria Àrteria Igua-
lada. “Comparar el nombre de 
visitants de les sales entre les 
edicions és complicat ja que els 

percentatges de visites varien 
en funció de les exposicions 
que s’hi poden trobar” afirma 
el director del festival, Ramon 
Muntané.
Muntané, una vegada analit-
zades les dades dels assistents, 
afegeix que “les dades i la res-
posta de la gent, un any més, 
són alentidores; després de set 
anys de projecte i veient el re-
coneixement que ha adquirit 
FineArt, només podem dir que 
esperem millorar edició rere 
edició”. A més, destaca no no-
més el nombre de visitants a 
les exposicions, sinó també el 
nombre de participants en els 
tallers i les xerrades que s’orga-
nitzen complementàriament.
Els espais més visitats són el 
Museu de la Pell d’Igualada, on 
trobàvem 17 exposicions; la ga-
leria Àrteria Igualada, gràcies a 
l’exposició Humans of Barce-
lona d’Enric Mestres; l’Adobe-
ria amb la instal·lació de Jordi 
Guillumet i Mónica Roselló; 
l’Adoberia Bella, on trobàvem 
5 exposicions; l’històric i em-

blemàtic edifici de la Iguala-
dina Cotonera, amb les obres 
dels alumnes de les 9 escoles 
de fotografia i imatge, el con-
curs Fotoespai B.C.I, i el premi 
jove fotògraf de la Diputació de 
Girona. També destaquen les 
nombroses visites a la Bibliote-
ca Central d’Igualada i a l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada, 
entre molts d’altres. D’entre les 
exposicions més visitades des-
taquen la del reconegut Ferran 

FineArt Igualada incrementa el seu reconeixement
arreu de Catalunya

El festival incrementa 
les visites de forans i 
manté el total de les

xifres de visitants

Freixa, amb unes imatges molt 
especials de la seva trajectòria; 
Ignasi Marroyo amb Somor-
rostro, el mercat del Born i la 
seva visió dels toros; l’Iñaki Re-
lanzón amb unes imatges que 
ens han apropat als pingüins 
o el Jim Doukas, que ens ha 
mostrat la seva màgia i brui-
xeria. També se’n destaquen la 
d’Anna Batalla amb Diamba, el 
Gabi Guiard amb African Soul 
o la Kati Riquelme amb Negro 

Zorzal, entre d’altres. L’esdeve-
niment, organitzat per l’Ajun-
tament d’Igualada i l’Agrupació 
Fotogràfica, de renom a Cata-
lunya i pioner a nivell nacional 
en el sector, s’ha celebrat del 22 
de febrer al 17 de març a Igua-
lada, reunint a més de 1.200 
fotografies en una vintena d’es-
pais d’exposicions. FineArt ha 
situat, una vegada més, a Igua-
lada com a capital cultural de 
Catalunya.

LLIBRES / LA VEU 

L’artista i editor bibliò-
fil, l’igualadí Gabriel 
Poch, autor dels llibre-

joia Barcelonagrafia poch i 

més..., va lliurar fa uns mesos 
un exemplar d’aquesta obra 
artística a fra. Octavi Vilà, 
Abat de Santa Maria de Po-
blet qui va fer arribar el seu 
agraïment a l’artista igualadí 
amb les següents paraules 
“molt agraïts pel teu llibre 
l’edició acurada del qual el 
converteix en una joia bibli-
ogràfica. Tan de bo trobis su-
port per tirar endavant nous 
projectes com aquests”.
Aquest mes de març conti-
nuava l’intercanvi epistolar 
entre Poch i Vilà quan l’igua-
ladí va comunicar al religiós 
que una altra còpia nume-
rada i signada del llibrejoia 
Barcelonagrafia poch i més... 
havia entrat a formar part 
de la Biblioteca Vaticana de 
la mà de l’organista del Papa, 
Joan Paradell, compatrici 
igualadí. En aquesta mateixa 
carta Poch brindava a l’Abat 
del Santa Maria de Poblet la 

possibilitat que l’organista 
igualadí Joan Paradell par-
ticipés al Festival Interna-
cional d’Orgue de l’Abadia 
de Poblet que se celebra a la 
tardor, gesta que fra. Octavi 
Vilà agraí i en celebrà la seva 
propera participació.

El llibrejoia de l’artista igualadí 
Gabriel Poch, al monestir de Poblet 
i a la Biblioteca del Vaticà

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG 

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

Sorteig d’una visita per a dues persones a 
caves Bohigas amb degustació de caves 
(últim diumenge de mes) i regal d’una 
ampolla  Bohigas Brut Reserva  amb estoig

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 fns el 28/3/2019. 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. Amb la �rma de la butlleta, el 
concursant dona autorització per tal que el patrocinador pugui fer 
actuacions comercials amb subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades (RGPD) 2016/679 tenint dret, entre altres, a la  posterior 
revocació de les dades cedides contactant amb el Patrocinador a través 
de info@bohigas.es
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DISSENY / LA VEU 

El disseny de l’alumne de 
l’Escola Municipal d’Art 
i Disseny La Gaspar, 

Iker Uranga, ha estat selecci-
onat per l’empresa Clipper per 
ser aplicat en una col·lecció 
de quatre encenedors de l’em-
presa.
L’encenedor  Clipper, tot un 
clàssic del disseny i objecte de 
col·leccionistes, va ser creat el 
1970 per Enric Sardà i comer-
cialitzat per Flamagàs.
En cursos passats, l’empresa 
i el  Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat van sig-
nar un conveni de col·labora-
ció per impulsar la formació de 
les famílies professionals d’arts 
plàstiques i disseny. A través 
d’aquest acord Ensenyament i 
l’empresa Clipper  treballen en 
l’elaboració de projectes con-
junts per al seguiment de les 
activitats formatives per a la 
millora de la qualificació pro-
fessional del sector.
Amb aquest objectiu es va 
obrir un concurs a totes les es-
coles d’art i disseny de Catalu-
nya per fer un projecte per a la 

creació de la col·lecció “Disse-
nya el teu futur”, que enguany 
ha celebrat la seva tercera edi-
ció. Tanmateix, l’escola La Gas-
par és el segon any que guanya 
aquest concurs.
En una primera fase els pro-
jectes preseleccionats per 
l’empresa, van ser exposats a 
les xarxes socials i de la vota-
ció popular va ser escollit el 
guanyador, propi de l’alumne 
Iker Uranga del primer curs 
de Gràfica Publicitària de  La 
Gaspar.
Amb la seva col·lecció ano-
menada Zombie fast food, el 

Segon Premi Clipper per a La Gaspar

dissenyador premiat ha volgut 
representar d’una forma di-
versa i terrorífica les cadenes 
de menjar ràpid, fen èmfasi 
en l’estil il·lustratiu de colors 
plans i traços amples.
Totes les finalistes rebran un 
diploma de reconeixement de 
la seva participació que seran 
lliurats el dia 10 de maig. El 
guanyador podrà participar en 
el procés de producció del dis-
seny i té opció a la realització 
de la fase de formació pràctica 
a l’empresa  Clipper. S’espera 
per a l’any que ve la comercia-
lització de la col·lecció.

MÚSICA / LA VEU 

El “Cor de Cambra del 
Palau de la Música”, el 
“Cor Jove de l’Orfeó 

Català”, “Gili-Romaní Hot Jazz 
Cats” i “Hirundo Maris” són 
els conjunts que conformen la 
programació de les Nits Musi-
cals de la Brufaganya d’aquest 
any. Actuaran respectivament 
els dies 8 de juny, 13 de juliol, 
10 d’agost i 7 de setembre. 
Serà el Cor de Cambra del Pa-
lau qui obrirà el festival amb 
obres de Joan Brudieu, Mateu 
Fletxa el Vell, Mateu Fletxa el 
Jove, Pere Alberch Vila i Llu-
ís de Milà.  El concert, titulat 
“Ensalades i madrigals del 
Renaixement català” també 
comptarà amb l’acompanya-
ment del conjunt de música 
antiga “La Caravaggia”, tots ells 
sota la direcció de Xavier Puig. 
El “Cor Jove de l’Orfeó Català” 
i l’”Orquestra Barroca Ars Mu-
sicae”, dirigits per Esteve Nabo-
na interpretaran, en versió 
concert, l’òpera “Dido i Eneas”  
escrita pel compositor anglès  
Henry Purcell cap a l’any 1688. 
El paper de Dido anirà a càrrec 
de la mezzosoprano Elisenda 
Arquimbau,  el baríton Pau 
Bordas interpretarà Eneas i el 
paper de Fetillera anirà a càrrec 

del contratenor Toni Gubau.
En ple mes d’agost ens visitarà 
el conegut conjunt de jazz “Gi-
li-Romaní Hot Jazz Cats” que 
interpretarà blues, swings, espi-
rituals i estàndards dels anys 20, 
30 i 40 de Nova Orleans, Chica-
go i Nova York. El trompetista 
i cantant Ricard Gili, director 
i fundador de La Locomotora 
Negra, encapçala el grup, junt 
amb l’Oriol Romaní, clarinetis-
ta extraordinàriament dotat,  la 
Queralt Camps al contrabaix,  
Xavi Hinojosa a la bateria i Fe-
derico Mazzanti al piano.  És un 
conjunt assidu al Jamboree Jazz 
Club de la plaça Reial de Barce-
lona.
Per tancar el cicle comptarem 
amb “Hirundo Maris - Ari-
anna Savall & Petter Udland 
Johansen” amb el concert “La 
Rosa dels Vents” que de nord 
a sud, d’est a oest, simbolitzen 
els quatre punts cardinals mu-
sicals explorats pel conjunt: 
música antiga, música tradi-
cional, composicions pròpies 
i improvisació lliure. La sopra-
no Arianna Savall tocarà l’arpa 
medieval, l’arpa barroca i l’arpa 
triple, el tenor Petter Udland 
Johansen  el hardingfele i cís-
ter, Miquel Àngel Cordero el 
colascione i el contrabaix i en 
Michal Nagy les guitarres.

La música coral, protagonista 
del 8è festival de Sant Magí de 
la Brufaganya

MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres a dos 
quarts de 12 de la 
nit a la sala Rec on 

Fire es podrà gaudir d’un 
concert a càrrec de Lingus i 
de Dj FatCat. La sala Rec on 
Fire es troba al carrer de la 
Crehueta i l’entrada tindrà 
un preu de 5 euros.
Lingus són un trio de rock 
híbrid de Lió format per 

Mathias Valex (veu i gui-
tarra), Julien Russo (bateria 
i samples) i Antoine Valex 
(baix, teclats i veu). La ban-
da barreja riffs de rock amb 
samples electrònics, mentre 
fan l’ullet al jazz, el math 
rock i les melodies orientals. 
Composen de manera col-
lectiva i així aconsegueixen 
que les seves peces trans-
formin sons molt diversos i 
agafant-se en arranjaments 

Concert de Lingus al Rec on Fire

molt estimulants fortament 
ancorats sobre una base de 
rock. Van debutar a l’octu-
bre de 2016 amb un primer 
EP de 5 cançons, The Story 
Of Mr Sides, seguit d’un se-
gon EP, Acceleration, també 
amb cinc cançons i publicat 
al maig de 2018
Després del concert Dj Fat-
Cat punxarà soul, funk, dis-
co i temes pop per continuar 
la festa. 
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història de la Fotografia a Igualada

Uns primers fotò-
grafs que van crear 
taller i estudi foto-
gràfic propi, i que 

van ser tot un referent en l’im-
puls de la fotografia a Catalu-
nya, i també a la nostra ciutat, 
van ser els popularment cone-
guts Germans Napoleón, o 
Fotògrafs Napoleón.

El seu longeu treball en el 
camp del retrat i la fotogra-
fia de grups forma part d’una 
acreditada memòria històrica 
de persones anònimes i per-
sonatges de Barcelona, des de 
l’any 1851 fins al tancament 
definitiu del seu local i em-
presa familiar, a la Rambla de 
Barcelona, el 1961.

Aquesta labor, de crear una 
empresa familiar de fotogra-
fia, va propiciar nombroses i 
reeixides obertures per tot el 
territori català, al llarg de tot 
el segle XX. Igualada, n’és un 
gran exemple, del qual se’n 
farà esment més endavant.

Imatges i texts subjectes a drets 
d’autor.

MÚSICA / MARIA DALMASES 

El passat diumenge, dia 
17 de març, es va fer 
el tercer concert del 

XXVI Festival Internacio-
nal d‘Orgue d’Igualada, que 
organitza l’Ajuntament de la 
nostra ciutat, amb la direc-
ció artística de Joan Paradell 
i Solé, que hi va ser present. 
Hi va actuar l’East Trio West, 
que està format per l’organis-
ta Marina Omelchenko, la 
soprano Tehmine Schaeffer i  
per Oganes Kazaryan, al du-
duk. Els comentaris els va fer 
Jaume Planas, la registrant va 
ser Anna Miranda i la visió 
per pantalla va anar a càrrec 
de Jordi Balsells i Josep Agui-
lera.
Marina Omelchenko  va es-
tudiar musica a Vladivostok 
Moscou i Graz. És l’organista 
de la Catedral romano-catòli-
ca de la Immaculada Concep-
ció a Moscou i Directora Ar-
tística dels concerts que s’hi 

ofereixen i també organitza-
dora del cicle de concerts de 
l’església catòlica de Nostra 
Senyora de Vladivostok. Ha 
realitzat nombrosos enregis-
traments de ràdio i СDs. Ha 
fet molts concerts en ciutats 
de Rússia, Àustria, Alema-
nya, Itàlia, Hongria, Polònia, 
Espanya, EUA i la Xina. 
Tehmine Schaeffer, que ac-
tualment resideix a Viena, és 
originària d’Armènia, on es 
va graduar en Cant i Com-
posició. Ha estat guardona-
da amb diversos premis. Va 
debutar el 2010 a la Sala de 
Concerts “Tchaikovsky” i ha 
cantat amb l’Orquestra Na-
cional de Rússia i altres con-
junts orquestrals. També ha 
participat en nombrosos fes-
tivals de tot Europa.
Oganes Kazaryan, va néixer el 
1981 a Leninakan, ara Gyum-
ri (Armènia). Va començar a 
estudiar el duduk a l’escola de 
música Brutyan, i després va 
estudiar al Conservatori Esta-

tal de Komites de Erevan. Ara 
viu a Moscou on participa en 
projectes musicals i fa classes 
de duduk.
En el concert es van interpre-
tar 16 obres molt diferents, 
amb melodies de música ar-
mènia, algunes de les quals 
s’han utilitzat en pel·lícules de 
cinema, i amb obres d’autors 
tant coneguts com Pachel-
bel, Bach, Schubert, Mozart 
i altres, amb alternança de la 
veu i el duduk, sempre amb 
l’acompanyament de l’orgue 
que, com no podia ser d’al-
tra manera en el nostre Fes-
tival, va ser el principal pro-
tagonista. Tots tres intèrprets 
van demostrar ser uns grans 
professionals, que domina-
ven els seu instrument i que 
eren capaços de treure’n tota 
la potencialitat amb una gran 
tècnica i musicalitat, Oganes 
Kazaryan amb un so brillant 
i expressiu del seu duduk i 
Tehmine Schaeffer amb una 
preciosa veu que va arribar 

a commoure’ns per la seva 
ductilitat i dolçor. Marina 
Omelchenko, que fa dos anys 
que ja havia actuat al Festival, 
ens va tornar a meravellar 
amb les seves interpretacions 
en el nostre magnífic orgue. 

Reconeixement a Antoni 
Miranda
Abans d’acabar el concert hi 
va haver un  merescut reco-
neixement a Antoni Miranda, 
que durant 25 anys va presen-
tar el Festival. Des del pres-
biteri, Joan Paradell, en nom 
propi i de l’Ajuntament de la 
ciutat li va dirigir unes senti-
des paraules d’agraïment per 
la tasca feta durant aquests 
25 anys a les que va contes-
tar Antoni Miranda, que va 
explicar tota la seva gran im-
plicació durant aquest perío-
de. El regidor Pere Camps li 
va entregar un obsequi i tots 
tres es van fondre en una llar-
ga abraçada mentre el públic 
aplaudia calorosament. 

El públic, molt nombrós va 
aplaudir entusiastament tant 
els intèrprets com aquest petit 
homenatge a Antoni Miran-
da. Després d’un bis amb la 
intervenció dels tres artistes, 
aquests van baixar a saludar 
des del presbiteri on van ser 
felicitats i obsequiats pel se-
nyor Pere Camps, regidor de 
Promoció cultural i Relacions 
institucionals i per la senyora 
Maribel Cuadras, regidora de 
Govern obert i Ensenyaments 
artístics i també reberen els 
compliments del director del 
festival, Joan Paradell. Tots 
els assistents, dempeus, els 
van ovacionar llargament.

Proper concert
Recordem que el proper con-
cert serà el diumenge dia 
24 i anirà a càrrec de l’orga-
nista lituana Renata Mar-
cinkutė-Lesieur. Com sempre 
serà a les 6 de la tarda a la 
basílica de Santa Maria i amb 
entrada gratuïta. 

El duduk, l’orgue i la veu de soprano, els protagonistes del tercer 
concert del XXVI Festival Internacional d’Orgue d’Igualada 



Un geganter

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Ben conegut, per cert, va ser-
ho el Pere Anton Colom Pons. 
Era un dels geganters iguala-

dins, portador dels populars perso-
natge municipals i de les parelles dels 
barris de la ciutat.
Era un gran ballador que, amb gran 
desimboltura, sabia fer dansar, parti-
cularment, la geganta. Aquesta traça 
l’heretà el seu fill, l’Emili Colom Pa-
radell, que fou el continuador de la 
tradició familiar.
Pare i fill els recordem en la coneguda 
fotografia de l’Arxiu Fotogràfic Mu-
nicipal d’Igualada (AFMI) número 
1851, captada el 24 de juny de 1943, 
festa del Corpus, el dia de l’estrena 
dels gegants de la ciutat, després de 
la guerra civil. Procopi Llucià els re-

tratà davant de l’església de Santa Ma-
ria. En ella apareixen, també, a més 
dels dos Colom, altres geganters de 
la colla: Pere Bonet “Nostric”, Jaume 
Armenteras Busqué i Jaume Bisbal 
Ferran “Bisbalet”.
La foto que avui publiquem, corres-
pon al pare, conegut pels seus noms: 
“Pere Anton”. El seu autor fou Josep 
Vidal Vila, que amb ella guanyà el 
Tercer premi de la Primera categoria, 
en el XI concurs classificador anual, 
de l’Agrupació Fotogràfica d’Iguala-
da. Curiosament, en aquells anys, te-
nia de socis a dos frares caputxins: P. 
Eduard d’Igualada i el P. Robert de La 
Riba, conegut organista.
Foto: Boletín de l’AFI, gener 1945, 
número 35 
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DISSENY / LA VEU 

El passat divendres 1 de 
març es va presentar a 
l’auditori del Vinseum 

el Projecte VIPELL. El projec-
te Vipell és un projecte d’inno-
vació pedagògica Talent-Art, 
inscrit dins el Programa Ta-
lent Creatiu i Empresa del de-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, 
sota el lema de professiona-
litat, excel·lència i creativitat, 
els productes dissenyats per 
alumnes de les escoles d’arts 
plàstiques i disseny de Catalu-
nya, resultat del programa que 
ha endegat el Departament 
d’Ensenyament per donar a 
conèixer a empreses i entitats 
el potencial de coneixement 
d’aquests centres.
El projecte VIPELL neix de 
la col·laboració entre les dues 
entitats museístiques, el Mu-
seu de la Pell d’Igualada i el 
Vinseum de Vilafranca del 
Penedès conjuntament amb 
les Escoles Municipals d’Art 
i disseny d’Igualada (esco-
la La Gaspar) i de Vilafranca 
(escola Arsenal). La proposta 
als alumnes de segon curs del 
cicle formatiu de grau mitjà 
d’Artesania de Complements 
de Cuir d’Igualada i els grau 
superior de Joieria Artística 
de Vilafranca va consistir en 
la realització del disseny d’un 
producte de marxandatge 
que representés un testimoni 
d’amor entre el vi i la pell i que 

es podrà comprar a la botiga 
dels dos museus.
A l’acte hi van assistir el David 
Beltran com a representat del 
Departament d’Ensenyaments 
d’Arts Plàstiques i Dissenmy 
de la Generalitat de Cata-
lunya, la regidora de l’Ajun-
tament d’Igualada Maribel 
Cuadras, la regidora d’Ense-
nyament i Relacions interna-
cionals Meritxell Montserrat, 
la directora del Museu de la 
Pell d’Igualada Glòria Escala, 
el cap d’acció cultural del Vin-
seum Jordi Ribas, el director 
de l’escola municipal d’art i 
disseny Arsenal de Vilafranca 
Albert Abella i la directora de 
l’escola d’art i disseny LaGas-
par d’Igualada. També hi van 
assistir el professorat que ha 

participat en el projecte de 
cada centre i especialitat (jo-
ieria i pell) i l’alumnat. 
L’objecte de marxandatge 
d’edició limitada ha estat el re-
sultat de la fusió de l’essència 
del vi i de la pell com a pro-
ductes representatius del seu 
territori, tenint en compte els 
vincles d’un amb l’altre en el 
procés de la seva producció i 
la seva relació a la llarg de la 
història. Una relació que és 
també una aposta per a un fu-
tur sostenible gràcies als nous 
usos de productes de la terra 
amb tècniques tradicionals.
Amb aquest objecte dissenyat 
i realitzat per 6 equips formats 
per alumnat de pell de l’escola 
La Gaspar d’Igualada i alum-
nat de joieria de l’escola Ar-

Es presenta el projecte VIPELL, col·laboració entre 
el Museu de la Pell i el Vinseum de Vilafranca

senal de Vilafranca barrejats 
són el testimoni d’una història 
d’amor entre els dos museus a 
punt de fer-se realitat.
L’alumnat participant han es-
tat: Roser Burzón i Jordi Masó, 
Anna Elizari i Patrícia Aguiló, 
Tomás Gabarri i Maria Colell, 
Sara Segura i Nil Ribas, Mireia 
Muntadas, Aida Clos i Adrian 
Grande, Paula Feixas i Vicenç 
Vidal. El projecte va ser coor-
dinat pedagògicament per les 
coordinadora del cicle forma-
tiu de grau superior de Joieria 
Artística de l’escola Arsenal de 
Vilafranca Anna Rafecas i la 
coordinadora del cicle forma-
tiu de grau mitjà d’Artesania 
de Complements de Cuir de 
l’escola LaGaspar d’Igualada 
Olga Dubovick.

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Sala Municipal d’Exposi-
cions d’Igualada, situada al c/ 
Garcia Fossas 2, acull del 21 al 
31 de març la mostra Sibèria, 
on Europa es troba amb Àsia, 
organitzada pel departament 
de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament. L’exposició re-
cull diferents obres de Natalia 
Dubovik, nascuda al mateix 
cor de Sibèria i que, a través 
dels seus quadres realitzats 
en aquarel·la i pastel, convida 
a pujar al famós ferrocarril 
Transsiberià, recórrer Rússia 
i gaudir dels magnífics paisat-
ges, esglésies, cases de fusta 
tallada, naturalesa, costums 
i tradicions. La inauguració 
tindrà lloc aquest dijous, 21 
de març, a les 19h.

Les pintures de 
Natalia Dubovik, 
a La Sala Munici-
pal d’Exposicions 
d’Igualada



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-

“La dona del segle”, el principi d’un canvi 
i d’una revolució

Amb algun dels noms més significats de l’elenc 
de l’actual cinema català, d’entre els quals: 
Elena Martín, Nora Navas, Àlex Monner, 

Bruna Cusí, Pablo Derqui o Julio Manrique; la nova 
pel·lícula de Sílvia Quer, juntament amb la produc-
tora Miriam Porter i les coguionistes Montse Ganges 
i Ana Sanz Magallón (pseudònim de Margarita Mel-
gar), “La dona del segle”, estrenada amb motiu del 
8 de març a la televisió pública catalana, apunta ser 
un altre film d’explícita proclama i destinat al gran 
públic que tracta sobre aquelles dones combatives i 
reivindicatives dels seus drets;  una obra susceptible 
d’adscriure’s en la història d’un cinema de potent re-
velació feminista.
Això és, “La dona del segle” és un relat entre verí-
dic i quimèric que compta, en tant que projecte te-
levisiu, amb la col·laboració de RTVE. La pel·lícula 
es planteja com un reconeixement a aquelles dones 
majoritàriament anònimes que van ser les autènti-
ques protagonistes d’una incipient metamorfosi en 
el despertar i la revolució del pensament femení de 
principis del XX. 
Un retrat realista i viu d’un aparador d’obreres sin-
dicalistes de diferents procedències socials al costat 

de dones em-
presàries i al-
tres religioses 
ens apropa a 
un personatge 
imaginari, la 
Consol Deu-
lofeu, la qual 
pas a pas va 
introduint-se 
en una Barce-
lona de bullícia 
i agitació, des 
d’una ferma 
aposta de con-
vertir-se -no 
sense sobrepo-
sar-se a diver-
sos infortunis, 
atesos els pre-

judicis a la seva ascendència gitana- en l’autèntica 
autora del seu propi avenir; una consecució que no 
es verifica eficaçment fins a partir del 1919.
El fil argumental pren com a punt de partida el cen-
tre d’interès que suposava l’edèn de la moda i de 
l’ostentació burgesa que van ser els Magatzems “El 
Siglo” de la Rambla barcelonina. Això és, corria l’any 
1919  quan l’atrevida i polèmica obra -representada 
per personatges femenins de contextos marginals- 
d’Isidre Nonell era exposada en aquest luxós centre  
comercial. I, és en aquest acte quan, arran d’un  equí-
voc, entra en escena la Consol Deulofeu; una de les 
dependentes que res no té a veure amb la condició 
benestant de totes les treballadores d’aquest establi-
ment. Ella no és ni més ni menys que una nena òr-
fena que s’ha criat a la Casa de la Caritat, de la qual 
destí no anava més enllà de ser una mainadera o as-
sistenta domèstica; i, si bé l’empresària descobreix els 
seus orígens, la Consol aconsegueix una documen-
tació falsa que li permet ser admesa definitivament 
a les galeries.
En un altre sentit, atenent a una meticulosa i molt 
retratista ambientació, la pel·lícula aconsegueix una   

LEKKER LEKKER HAAI 
Mireia Vilanova, fotografies
Aquesta exposició recull el dia a 
dia de la fauna marina Sud-africa-
na, pretén desmitificar el caràcter 
assassí que s’atribueix als taurons 
blancs,.
De l’1 al 29 de març a La Gaspar 
Sala d’Exposicions

CÒMIC I IL·LUSTRACIÓ 
MADE IN IGUALADA. 
NARRACIÓ SEQÜENCIAL 
EN IMATGES
Esdrás Cristobal Serrano

Treballs de l´il·lustrador i dibuixant 
de còmics igualadí Esdras Cris-
tóbal, que ha dibuixat còmics per a 
mercats tan diversos com els EUA, 
França o Alemanya.
Del 12 de març al 26 d’abril al Punt 
de Lectors de la Biblioteca Central

SIBÈRIA, ON EUROPA ES 
TROBA AMB ÀSIA
Natàlia Dubovik Dubovik
Nascuda al mateix cor de Sibèria, 
Natalia Dubovik, a través dels qua-
dres, realitzats en aquarel·la i pastel, 
ens convida a pujar al famós tren 
transsiberià, recórrer Rússia

Del 21 al 31 de març a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions

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

IGUALADINISSIM. 30 
ANYS DE LA MOSTRA 
D’IGUALADA
Coincidint amb la celebració del
Dia Mundial del Teatre Infantil i 

Juvenil, (20 març) l’Ajuntament 
d’Igualada inaugurarà l’Igualadi-
níssim dedicat als 30 anys de la 
Mostra..
Del 21 de març al 14 d’abril al ves-
tíbul de l’Ajuntament.

SURT A VEURE ELS 
TRES TOMBS
Exposició dels millors dibuixos 
fets pels escolars que han partici-
pat al concurs de dibuix organitzat 
pel Gremi de Traginers..
Del 29 de març al 13 d’abril a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central

EXPOSICIONS
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perfecta narració no només de la pròpia Casa de la 
Caritat, sinó també dels baixos fons i de la pobresa 
de la Barcelona de principis de segle, tot emmarcat 
en l’àmbit de les lluites sindicals del moment amb la 
inclusió de la mateixa vaga de la Canadenca; ende-
més de l’escenari de profusió que ressuscita  detalla-
dament aquell palau de la moda i l’opulència que van 
ser els Magatzems “El Siglo”. Emperò, si alguna cosa 
es presenta amb tot luxe de detalls és l’atmosfera de 
treball que modelava les interioritats dels tallers de 
costura, magníficament descrits per primeríssims 
plans.
Òbviament, en relació a la seva temàtica, “La dona 
del segle” presenta un recorregut de la lluita de les 
dones per les seves llibertats des de l’esfera dels pri-
mers moviments feministes; un escenari en el qual 
les reivindicacions socials i la qüestió obrera ja van a 
ser els grans titulars de la premsa del moment.
Produïda per Distinto Films, “La dona del segle”, 
2018, premiada a l’última edició del Zoom Festi-
val és una coproducció amb TV3, RTVE, Voramar 
Films i À Punt Mèdia, i amb el suport del Departa-
ment de Cultura.



TEATRE
Vilanova del Camí 

Sessió de màgia amb el Mag Stigman. Al 
final de la representació es farà el sorteig 
de diferents obsequis gentilesa d’Artístic i 
de Planeta Màgic. Organitza Xarxa Vila-
nova
Diumenge a les 12 del migdia a Can Pa-
passeit.

DILLUNS 25

CONFERÈNCIA
Igualada 

Núria Rabell. “La crisi de la fam del cotó 
(1961 - 1865) a Catalunya i les seves im-
plicacions socials i econònomiques a 
l’Anoia.”
Aquesta crisi, originada en la guerra de 
secessió americana del 1861, provocà una 
greu recessió de l’economia local igualadi-
na Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Mi amigo Jupiter”, 
d’Isidre Estadella, que publica l’editorial 
La vocal de Lis. L’acte comptarà amb la 
presència de l’autor i l’editora..
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIMARTS 26

CONFERÈNCIA
Igualada 

“El rol de les famílies en l’assetjament. 
Què hi podem fer des de casa?”
La xerrada vol ajudar les famílies a di-
ferenciar entre el que és un conflicte i el 
que és assetjament i a donar-los eines per 
treballar-ho conjuntament amb l’escola. .
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 

“1984”  , by George Orwell
Trobada de persones amb un nivell mitjà 
d’anglès, que han llegit el mateix llibre i 

DIVENDRES 22

POESIA
Igualada 

Dia Mundial de la Poesia
Lectura de poemes en veu alta a càrrec 
d’usuaris de la Biblioteca amb acompa-
nyament musical. Aquest any especial-
ment dedicat al poeta Joan Brossa 
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

MÚSICA
Igualada 

Lingus + DJ FatCat
Lingus és un trio de rock&roll de Lió for-
mat per Mathias Valex (veu i guitarra), 
Julien Russo (batería i samples) i Antoine 
Valex (baix, teclats i veu) que mescla 
math-rock amb samples electònics i me-
lodies orientals.  
Divendres a 2/4 de 12 de la nit al Rec On 
Fire

CINEMA
Els Hostalets de Pierola 

Projecció de la pel.lícula “Maravillosa fa-
milia de Tokio”.  
Divendres a 2/4 de 10 del vespre als bai-
xos de la Torre del Sr. Enric

POESIA
Òdena 

En motiu del Dia Mundial de la Poesia, 
si t’agrada llegir o escoltar poesia, vine. 
Si escrius poemes, vine a dir-los o a lle-
gir-los. I si fas cançons, vine a cantar-les.  
Divendres a 2/4 de  8 del vespre a l’ermi-
ta de Sant Miquel.

CINEFÒRUM JOSEP ROMANYÀ
Capellades 

El Cinefòrum Josep Romanyà i Montcada 
d’aquest mes serà presentada per M. Rosa 
Cardona, qui parlarà sobre “Dancing Be-
ethoven” .  
Divendres a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

DISSABTE 23

TEATRE
Igualada 

“No m’oblideu mai”
El premiat director Llàtzer Garcia, a tra-
vés de testimonis reals, crea un contun-
dent espectacle de teatre documental so-
bre el suïcidi juvenil.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 

Concert per la commemoració dels 200 
anys del Cementiri Vell d’Igualada amb 
David Riba (flauta travessera); Nelia San-
xis (flauta travessera ) i Carles Pertegaz 
(clarinet baix) que interpretaran “Lon-
don” de F.J. Haydn, i Tres cançons po-
pulars catalanes, del mestre J. Just, que 

reposa al cementiri.
Dissabte a les 12 del migdia al Cementiri 
Vell d’Igualada

TEATRE
Piera 

“Miedo y soledad”
L’Asociación de Artes Escénicas Minerva 
presenta aquest melodrama sobre l’en-
frontament d’allò intangible, la conscien-
cia.
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Fo-
ment.

DIUMENGE 24

TEATRE
Igualada 

“Escape Room” de Joel Joan i Hèctor 
Claramunt
Dues parelles d’amics de tota la vida que-
den per fer un “escape room” al barri on 
s’ha trobat el cadàver d’un home esquar-
terat... Es pensen que els espera un joc di-
vertit per passar l’estona.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 

“Mili KK”
Un espectacle sobre el moviment que va 
aconseguir abolir la mili a Espanya amb 
els testimonis fidels d’insubmisos, mili-
tars, periodistes, jutges i polítics
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

FESTIVAL D’ORGUE
Igualada 

Concert amb Renata Marcinkuté Lesi-
eur, catedràtica d’orgue i de clavicèmbal 
de l’Acadèmia lituana de Música i Teatre.
Composicions de Ciurlionis, Bach, Fauré, 
Guilmant i Peeters.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

TALLER
Igualada 

Taller Footwork & Jazz Steps i Superfo-
llowers a càrrec de Roser Ros. Organitza 
Swing Anoia
Diumenge durant tot el dia a la Sala Arts 
de l’Ateneu.

que el comenten en aquesta llengua .
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

CINEMA
Igualada 

Mostra de films de cinema turístic. El 
Centre UNESCO d’Igualada ofereix una 
selecció de films breus sobre turisme
Dimarts a les 8 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

TALLER BIBLIOLAB
Sta. Margarida de Montbui 

“Làmpada led amb la teva inicial” Vine a 
crear aquest objecte decoratiu personalit-
zat. A càrrec de Ments Creatives
Dimarts a les 5 de la tarda a la Bibliote-
va Mont-Àgora.

LLIBRES
Capellades 

Laboratori de Lectura “Explorem l’uni-
vers” per a nens i nenes a partir de 4 anys.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca el Safareig.

DIMECRES 27

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 

“Anatomia de les distàncies curtes”  , de 
Marta Orriols
Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans 
de tots els temps, tant clàssics com con-
temporanis.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

“Felicitat” Crònica gourmet amb capítols 
de vida i cuina de la coneguda xef cata-
lana Carme Ruscalleda amb un clam a la 
cultura culinària d’un país..
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca 

DIJOUS 28

CINFÒRUM JOVE
Igualada 

“Wonder” Projecció d’aquest pel·lícula 
i tertúlia posterior sobre l’assetjament. 
Dins les activitats «Stop tu pots» per pre-
venir l’assetjament escolar. Entrada gra-
tuïta
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

BROU DE LLETRES
Piera 

Unim contes i novel·les. En un format 
distès i proper i a imatge de les antigues 
trementinaires es presenten les novetats 
de les que podreu gaudir 
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca

AGENDA
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Dos còmics llegendaris
Estrena • El Gordo y el Flaco

RAMON ROBERT / 

Farem una mica de memòria: El 
Gordo y el Flaco va ser el nom 
que se li va posar en espanyol 

a la parella còmica nord-americana 
Laurel and Hardy. Formaven la pa-
rella els actors Oliver Hardy i Stan 
Laurel. La seva carrera com a pare-
lla artística es va iniciar en el cinema 
mut, en els anys 20, i es va perllon-
gar fins a la segona meitat del segle 
XX. Considerats una de les millors 
parelles còmiques del cinema, van 
aconseguir unir els seus diferents 
estils de comèdia en una sincronia 
gairebé perfecta. Avui en dia, encara 
que oblidats per les noves generaci-
ons, formen part de la història i la 
llegenda de Hollywood. I el cinema, 
en aquest cas el cinema anglès, els 
ha volgut rememorar en la pel.lícula 

que ara s’estrena.
A mig camí entre la comèdia dramà-
tica i la crònica biogràfica, El Gordo 
y el Flaco situa la seva trama a prin-
cipis dels anys 50. Stan Laurel (Ste-
ve Coogan) i Oliver Hardy (John C. 
Reilly) s’embarquen en la seva gira de 
comiat, ara que la seva època daura-
da sembla haver quedat ancorada en 
el passat. En companyia de les seves 
respectives dones, Lucille (Shirley 
Henderson) i Anada (Nina Arianda), 
es proposen reconquerir el públic de 
les sales del Regne Unit, servint-se 
de la seva peculiar manera d’inter-
pretar i d’entendre el món.
Molt ben interpretat i excel·lentment 
ambientat, aquest biopic aprofun-
deix en la personalitat dels famosos 
personatges i en les circumstàncies 
personals que els van convertir en fi-
gures còmiques de primera categoria
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Drama libanès
A Tous •  Cafarnaum

RAMON ROBERT / 

E l Líban, que alguna vegada fou 
conegut com la Suïssa de l’Ori-
ent Mitja, va patir una cruenta 

guerra civil que va durar tres dècades. 
A partir de l’any 2012 sorgirien en el 
seu territori nous conflictes armats 
que anirien castigant i empobrint 
la seva desprotegida població.  Ba-
sant-se en un argument escrit per La-
baki Jihad Hojeily, la realitzadora li-
banesa Nadie Labaki ens explica aquí 
la historia d’un nen de potser onze o 
dotze anys, Zain. Aquest denuncia els 
seus progenitors i declara davant d’un 
tribunal de justícia. El jutge li pregun-
ta al nen el perquè ha demandat als 
seus pares.  Respon el petit Zain: Per 

haver-me donat la vida.
Premiada pel jurat en el darrer festi-
val de Cinema de Cannes, Cafarnaúm 
centra la seva atenció en el personatge 
del desesperançat Zain, a qui els seus 
pares mai van inscriure en el registre 
de naixements. És un ésser humà que 
només existeix per a rebre els cops 
d’una vivència tortuosa i miserable. 
La pel·lícula relata la trista existèn-
cia d’aquest nen, una vida més de les 
moltes altres vides que pateixen una 
multitud de nens abandonats i deses-
perançats que malviuen en els carrers 
de la misèria d’alguns països del món 
desolador i incivilitzat. Pel·lícula re-
latada amb forta carrega emocional i 
caràcters melodramàtics i neorealis-
tes.

Amor censurat
El racó del Cineclub •  Carmen y Lola

RICARD FUSTÉ/ 

E l dijous 28 de març, el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cine-
ma, la producció espanyola del 

2018 Carmen y Lola, en sessió única 
a les 20 h.
Les històries d’amor lèsbic tenen una 
llarga tradició cinematogràfica, amb 
uns quants títols notables, de Las 
amargas lágrimas de Petra Von Kant 
(Rainer Werner Fassbinder, 1972) a 
les més recents La vida de Adèle (Ab-
dellatif Kechiche, 2013) i Carol (Todd 
Haynes, 2015). De manera que és di-
fícil fer aportacions originals i una 
solució passa pel retorn a l’excusa més 
antiga del gènere romàntic: la histò-
ria d’amor condemnada per l’entorn 
social dels protagonistes. Però avui la 
societat és més tolerant, almenys pel 
que fa al lesbianisme i amb permís de 
trumpistes i votants de Vox, de mane-

ra que cal buscar un grup social molt 
específic en aquest sentit, un grup so-
cial reduït tan condicionat per la seva 
moral que faci inviable l’elecció amo-
rosa de la parella protagonista.
La directora novella (premiada amb 
el Goya per a la categoria) Arantxa 
Echevarría tria la comunitat gitana 
perquè les Carmen i Lola del títol 
s’enamorin davant de l’astorament i la 
incomprensió de les famílies respecti-
ves. El film no explica res que no ens 
puguem imaginar però ho fa molt bé. 
Amb un estil directe sense pretensi-
ons, ofereix un retrat molt creïble de 
la comunitat gitana, que critica pels 
seus costums estrictes sense obviar la 
responsabilitat dels paios en la mar-
ginació del col·lectiu. I les dues noies 
protagonistes no es limiten a enamo-
rar-se mútuament sinó que també en-
amoren la càmera amb el seu carisma 
i la seva genuïna innocència. 



TAXI A GIBRALTAR 
Espanya-Argentina. Comèdia. D’Alejo Flah. Amb Dani 
Rovira, Joaquín Furriel, Ingrid García Jonsson..  
 Assetjat pels deutes, el taxista León està sempre enfadat. 
Mentider, guapo i encantador, Diego acaba de sortir de la 
presó. Sandra està avorrida i vol fugir de tot. Son tres perde-
dors que emprenen un viatge delirant amb la promesa d’un 
carregament d’or perdut en algun indret de Gibraltar.

CARMEN Y LOLA
Espanya. Drama sentimental. D ‘Arantxa Echevarria. 
Amb Zaira Morales, Rosy Rodriguez.
Carmen és una adolescent gitana que viu a l’extraradi de 
Madrid. Com QUALSEVOL Altra gitana, està destinada a 
viure una vida predestinada: casar-se i criar tants nens com 
va seguir possible. Però un dia Coneix a Lola, una gitana 
Poc comú que somia amb anar a la universitat, dibuixa gra-
fits d’ocells i és diferent. Carmen s’enamora de Lola.

CAFARNAUM
Líban. Dramàtica. De Nadine Labaki. Amb Zain A l’Rafe-
ea, Yordanos Shiferaw. 
Castigat per les guerres, al Líban impera la pobresa i la in-
certesa.  Reclamat per un tribunal civil, Zain, un nen de 12 
anys, declara davant el jutge. -Per què has demandat als teus 
propis pares? -Per donar-me la vida. Premi del Jurat en el 
darrer Festival de Cinema de Cannes

  EL GORDO Y EL FLACO
Regne Unit. Comèdia dramàtica. De Jon S. Baird. Amb John 
C. Reilly, Steve Coogan.
Anys 50. Passat el seu temps de fama i gloria, Stan  i Ollie 
s’embarquen en la seva gira de comiat. Acompanyats de les 
seves respectives dones, la parella de comediants aconse-
gueixen conquistar el públic del Regne Unit. Aquest biopic 
aprofundeix en la personalitat dels personatges i en les cir-
cumstàncies personals que els van convertir en figures cò-
miques de llegenda

COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Estats Units. Fantasia / Animació. De Dean DeBlois. 
El que va començar com la inesperada amistat entre un jove 
víking i el temible drac Fúria Nocturna s’ha convertit en una 
èpica trilogia que ha recorregut les seves vides. Ara, Singlot 
i Desdentao compartiran una nova aventura. Però, pel camí, 
hauran de posar a prova els llaços que els uneixen, plantant 
cara a la major amenaça que mai hagin afrontat ... i a l’apari-
ció d’una Fúria Nocturna femella
.  

DOLOR Y GLORIA
Espanya. Drama. De Pedro Almodóvar. Amb Antonio 
Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sba-
raglia, Raúl Arévalo, Julieta Serrano, Nora Navas, Cecilia 
Roth, Rosalia
Salvador Mallo, un director de cinema en el seu ocàs. Reme-
mora la seva infància i la seva vida. En la recuperació del seu 
passat, Salvador te la necessitat urgent de entendre’s a si ma-
teix, i en aquesta necessitat, trobar també la seva salvació..

MULA
Estats Units. Basada en fets reals. De Clint Eastwood. Amb 
Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest, Michael 
Peña
A Earl Stone, un octogenari que està en fallida, sol, i que 
s’enfronta a l’execució hipotecària del seu negoci, se li ofereix 
una feina aparentment fàcil: només requereix conduir. Però, 
sense saber-ho, Earl es converteix en traficant de drogues 
per a un càrtel mexicà, i passa a estar sota el radar de l’agent 
de la DEA Colin Bates.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

EL GORDO Y EL FLACO 
Dv: 20:30
Ds: 19:30
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:30(VOSE)

COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Ds: 17:00
Dg: 17:00
Dc: 18:15

MULA
Dv: 18:00
Ds: 22:00
Dll: 17:00

1/NOSOTROS
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:30/20:00/22:30
Dg: 12:30/15:00/17:30/20:00/22:30
Dm: 17:30/22:30
1/NOSOTROS (VOSE)
Dm: 20:00

2/CAPITANA MARVEL 
Dv Dll a Dj: 18:30/21:00
Ds: 16:00/18:30/21:00
Dg: 13:00/16:00/18:30/21:00

3/ MULA  
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:10/19:45/22:15
Dg: 14:40/17:10/19:45/22:15 
Dm: 17:10/22:15
3/ MULA (VOSE)  
Dm: 17:10/22:15
3/ ALITA: ANGEL DE COMBATE  
Dg: 12:10

4/ DOLOR Y GLORIA CI
Dv Dll a Dj: 17:45/20:15/22:35
Ds: 15:45/18:05/20:20/22:35
Dg: 12:20/15:45/18:05/20:20/22:35

5/ CAPITANA MARVEL
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/22:00
5/ CAPITANA MARVEL (VOSE)
Dm: 19:30
5/ CAPITANA MARVEL (3D)
Dg: 14:30

6/ ESCAPE ROOM
Dv Dll Dc i Dj: 18:00/20:30/22:40
Ds i Dg: 15:50/18:00/20:30/22:40
Dm: 18:00/22:40
6/ ESCAPE ROOM (VOSE)
Dm: 20:30
6/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dg: 12:45

7/ TAXI A GIBRALTAR
Dv: 18:00
7/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dg: 14:25
7/ GREEN BOOK
Dv: 20:00/22:35
Ds a Dll Dc i Dj: 19:15/22:10
Dm: 22:10
7/ GREEN BOOK (VOSE)
Dm: 19:15
7/ CORGI, LAS MASCOTAS DE LA REINA
Ds i Dg: 16:45
7/ LA LEGO PELICULA 2
Dg: 11:55
7/ PERDIENDO EL ESTE
Dll a Dj: 17:25

8/ TAXI A GIBRALTAR 
Dv: 22:40
Ds i Dg: 20:35/22:45
Dll a Dj: 17:00/19:00/21:00
8/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dv: 18:05
Ds: 15:45/17:55
Dv: 12:15/15:45/17:55
8/ PERET, YO Y LA RUMBA
Dv: 20:30

SALA AUDITORI

TAXI A GIBRALTAR
Dv:18:30/20:30
Ds: 16:30/18:45/20:40
Dg: 16:30/18:45/20:40

SALA PETITA

EL GORDO Y EL FLACO
Dv: 18:30
Ds: 16.30/20:30
Dg: 16:30/18:30
LA MUJER DE LA MONTAÑA
Dv: 20.30
Ds: 18.30
Dg: 20:30

PAPA FRANCISCO  
Ds: 18:00
CAMPEONES  
Ds: 19:35
LA CLASE DE PIANO  
Dg: 18:00
CAFARNAUM  
Dg: 19:40

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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·espots publicitaris 
 per projectar-se A  

MÉS INFO I contacte: 
671 669 047 -  publicitat@veuanoia.cat

·preus econòmics

·gestió de producció 
i programació

·packs publicitaris 
PER a CAPS DE SETMANA 

O SETMANA SENCERA
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Pastís cruixent de 
formatge mascarpo-
ne i maduixes

gastronomia
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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

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

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

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

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

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

Camí Ral 4-10   ·   08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64   ·   info@grupjardi.com

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h

Nits: reserves per a grups

Ingredients
·125 gr de mantega ·150 gr de sucre ·3 ous ·175 gr de farina 
·1/2 sobret de llevat ·30gr de cacau en pols ·250 g de mas-
carpone ·1/2 llimona ·500gr de maduixes.

Elaboració:
Per començar, vam batre 
125gr de mantega amb 
100 g de sucre i una mica 
de sal fins aconseguir una 
crema escumosa a la qual 
anirem incorporant els 
ous sense deixar de batre. 
En un bol a part, barregem 
la farina amb el cacau en 
pols i el llevat, per poste-
riorment tamisar la bar-
reja sobre la crema d’ou. 
Treballem bé fins a acon-
seguir una massa homo-
gènia. Estenem la massa 
en una safata de forn (gran 
si vols un cruixent fi, més 
aviat petita si vols un pa de 
pessic) prèviament greixa-
da amb una mica de man-
tega i posem al forn a 170 
º durant 30 minuts (menys 
si vols un pa de pessic i no 
un cruixent). Un cop fer, 

deixem refredar. A conti-
nuació, barregem el for-
matge mascarpone amb 
els 50gr de sucre restant 
i el suc de mitja llimo-
na. Si volem una barre-
ja més consistent podem 
batre amb una mica de 
nata. Sobre el pa de pessic 
fred, estenem la crema de 
mascarpone de manera 
uniforme. Per rematar el 
pastís, un cop rentades les 
maduixes, les tallem per la 
meitat, les col·loquem en 
un plat gran, empolvorem 
sucre en quantitat i dei-
xem que les maduixes ma-
cerin tranquil·lament. Un 
cop macerades, no tenim 
més que col·locar les ma-
duixes amb una mica d’art 
sobre el pastís i deixar que 
aquesta refredi unes quan-
tes hores a la nevera abans 
de servir.



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:

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. Explicació de per què crec que va ser justa, la meva acció / 2. No es 
gasta ni cinc en calçat pel bestiar, ella. Han florit entre versos d’en Salvat / 3. Estrena segle. 
Circula correctament vers la fi. I aquesta estrena cicle / 4. Cada un dels llistons que for-
men el cos d’una bóta. No gastàveu prou, quan combatíeu el pugó / 5. Versos en memòria. 
Remenat de mel / 6. Més poderós que el roure, més vell que l’olivera. Explotador d’ovelles 
amb les seves pròpies mans / 7. Aixeca per darrere. Seduïda per interès / 8. Omplint, ata-
peint. Forma de tuberculosi procedent de l’orient / 9. Mala mar. Africans que arriben xops 
a Toses. Més que un club no, menys / 10. Llestes per a la segona mà. La més rebregada del 
cabàs / 11. Per la libertat. Per aquest cuc de terra la tartana és un parany. I per la nació / 12. 
Té tots els descendents emparaulats. Torcant al Principat / 13. De la manera com cal dir les 
coses lletges, com si fossin carícies. Aquest rai, que sap de què va l’Empordà.

VERTICALS: 1. Prestidigitació lingüística que s’endú el vent (tres mots) / 2. Al cor d’en 
Maluquer. O són parents d’en Joan el poeta o fruiters. Per ser-ho cal trobar un interlocu-
tor / 3. Causa desprendiments a les xemeneies. També com es deia, ai!, antany, de cap per 
avall / 4. Poblet petit encarat vers la costa nord. Estranyament muda, com la Maud quan 
s’alterava / 5. Fúria de pirata. Podria fer reeixir, si no fes emprenyar tant. Allò de la mica 
que no cap a la pica / 6. Pastetes naturals a l’engròs. Ens l’hem assimilat com el pa de cada 
dia / 7. Màxim culpable de l’homicidi. Afartats, sadolls. O l’enganxen al tren o estira el 
trineu / 8. Vist venir, per les intencions. Endavant, també com fa tant de temps / 9. És un 
pare però no nostre, que aquest és basc. Cromatitzant la pupil·la / 10. Posts amb ganxos 
per penjar-hi coses a cops de martel.. Quin desastre de pany! / 11. Centre de producció de 
la FIAT. Productes per vomitar, que sonen força hermètics. Fronteres del Nepal / 12. Petó, 
suposo que al còccix. Mol·lusc olímpicament americà.

passatemps
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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 Concerts Hostalets de Pierola

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 28/3/2019.  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
Les entrades tenen vigència d’un mes a partir de la publicació dels guanyadors.

Els guanyadors es donaran a conèixer per mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals de mes, podran 
recollir les entrades directament a cadascuna de les entitats que participen,  a excepció de Yelmo Cines 

i el cicle de concerts d’Hostalets, que s’han de passar a buscar per les oficines de La Veu.

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Març
22: Zacaries; Octavià; Deogràcies; Benvingut; Lea

23: Josep Oriol; Toribi de Mogrojevo . 
24: Agapit; Simó; Caterina de Suècia.

25: Encarnació; Ireneu; Humbert; Dula.  
26: Brauli; Màxima.

27: Alexandre; Rupert; Lídia 
28: Guntram; Sixt III, papa; Doroteu 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Josep Vives Casals

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

Morí cristianament el passat dimarts dia 19 de març a l'edat de 92 anys.

A.C.S.

Els teus estimats: nebots i família tota, volem agrair les mostres 
de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc ahir dijous 

dia 21 de març a l'oratori de Funerària Anoia.

Maria Vives Vila

Igualada, 14  de març de 2019Funerària Anoia, S.L.

Vídua d'Antoni Bartolí

Morí cristianament el passat dijous dia 14 de març a l'edat de 97 anys.

Els teus estimats: germana; Maria Glòria Vives Vila, vídua de Ramon Claramunt 
Padrós, nebots, nebodes i família volem agrair les mostres de condol rebudes en 
l'acte de comiat que tingué lloc el passat divendres dia 15 de març a l'oratori de 

Funerària Anoia.

 

Igualada, març de 2019

Carmina Murt Prats
10è. aniversari de:

1978 - 2009

Sempre et tenim present
i enyorem el teu somriure

El proper 31 de març celebrarem una 
missa en el seu record a les 7 de la tarda

 a la Parròquia de la Soledat

Als 81 anys i després de més 
de cinquanta anys com a ca-
pellà a Igualada ha mort Josep 
Sabaté i Padrós el rector de la 
parròquia del Barri de Mont-
serrat i professor durant anys 
del Centre Abat Oliva d’Igua-
lada i de Monalco. Va ser un 
prevere, entregat a la seva 
vocació,  que va expressar-se 
sempre com un  vers lliure, 
amb el compromís dels temps 
que li van tocar viure, escol-
tant i fent de la quotidianitat i 
de les coses senzilles un exem-
ple de vida cristiana. Li agra-
dava fer pensar els seus alum-
nes i feligresos fenr del debat 
una eina de progrés personal.
Les seves misses sempre van 
ser molt participades i va sa-
ber compaginar l’esperit de 

l’Evangeli amb el d’un barri 
obrer i reivindicatiu. Els seus 
sermons, curts i ben estruc-
turats, sabien agermanar els 
texts sagrats amb la realitat 
pràctica de les coses que es vi-
vien en el quefer diari. 
Havia nascut a Sendomí, a 
Sant Guim, la Segarra  el 17 de 
desembre de 1938 i va ser or-
denat sacerdot el 1962. Abans 

de venir a Igualada havia estat 
vicari a Aiguafreda, Sallent i 
Manlleu. Va arribar a la nostra 
ciutat com a vicari de la Sagra-
da Família pel Barri de Mont-
serrat, on va obrir un centre 
de culte al costat de la guar-
deria parroquial, que va estar 
oberta fins que l’Ajuntament 
en va obrir una municipal.
Els funerals, presidits pel Bis-
be de Vic, una vintena de ca-
pelles i l’alcalde de la ciutat, es 
van fer el passat dilluns on l’es-
glésia del barri es va fer petita 
per la quantitat de persones 
que van voler acompanyar-lo 
en les exèquies i es va haver 
d’habilitar un espai a l’exterior. 
Diumenge a les 8 es farà una 
missa per la seva ànima a l’es-
glésia de la Sagrada Família   

Josep M. Sabaté

El passat 26 de febrer ens va 
deixar la nostra estimada 
amiga Montse.
La Montse del “Maset” i veï-
na de les Cases Noves de Can 
Pardo... fins que es va casar 
amb el seu estimat Francesc i 
va ser veïna de la Llacuna.
“La maleïda malaltia”, després 
de 7 anys de lluitar amb ella, 
dignament, amb força i sere-
nitat, al final se la va endur, 
deixant-nos un sentiment de 
tristesa i d’impotència.
Tan sols consola la reflexió 
que un dia em van fer: ningú 
se’n va del tot mentre hi hagi 
algú que el tingui als seus re-
cords.
Si és així Montse, som tants 
els que t’estimem que sem-

pre estaràs amb nosaltres. 
Doncs, mai oblidarem l’esclat 
de la teva rialla, el teu dolç 
somriure i l’alegria reflectida 
als teus ulls. També al recor-
dar-te, sentim l’escalfor i la 
tendresa de la teva abraçada 
i els teus petons de cada ve-
gada que ens retrobàvem, la 
teva generositat, les paraules 
de confort que ens donaves si 
ens veies desanimats, fins i tot 
quan estaves malalta.
Hi ha tantes coses bones que 
podria esmentar de tu, que 
em sento afortunada de que 
hagis format part de la meva 
vida. De tot cor.
Fins sempre, amiga.     

Carmen Calaf

Fins sempre, Montse
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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

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

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

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 22:ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DISSABTE  23: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIUMENGE 24: 

 BAUSILI Born, 23
(9:00- 22:00)

LA CREU P. de la Creu, 7
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 25: MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMARTS 26:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIMECRES 27: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIJOUS 28:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82



Fernando García Martos /  
Gerent del restaurant Mesón del Abuelo

Tinc 35 anys. La meva parella i jo estem  esperant una filla al mes de setembre. 
Soc tècnic superior en activistats fisicorecreatives, i vaig estudiar un any de magisteri en 
educació física. Soc amant dels animals, la natura i l’esport. Vaig decidir endinsar-me en el 
món de la restauració  l’any 2007 quan el negoci anava molt malament.

“Amb lluita i sacrifici tot és possible”

Divendres,  22 de març de 2019

Espai patrocinat per:

El cap de llista d’Igualada Som-hi defensa que necessitem estar ben a prop de Barcelona perquè és la ciutat que ens obre a Europa i el món. 
Diu que farà les aliances necessàries per aconseguir reduir el temps per anar a Barcelona amb un carril bus Vao de Pallejà a Barcelona i, a 
mig termini, un tren gran i ràpid  per arribar a la capital en menys de quaranta minuts. I això “no és només per reduir el temps de viatge, 
sinó perquè ens hi juguem qualitat de vida, oportunitats econòmiques i laborals i ser una ciutat de referència”. Alguns ajuntaments del 
Baix Llobregat ja demanen aquesta via pels busos des fa temps i  l’Ajuntament de Barcelona ho recolza per reduir els cotxes que van a la 
capital. El que ningú fa és millorar els serveis de rodalies i ferrocarrils de Catalunya. Ni la capital pensa en com es viu a l’Anoia. Escamats, 
veiem com sol ser la corona metropolitana qui se sacrifica per tal que els del centre de la Ciutat Comtal estigui millor. Només cal mirar 
la història, Masquefa, Hostalets, Castellolí... i les actuacions a l’àrea metropolitana. Molts no hi veuen un projecte ‘nacional’, ni igualadí.

Quant fa que et dediques al món de la restauració?

El restaurant té 39 anys, jo 35... Sempre hi he estat vin-
culat, ja que els pares ens feien treballar/ajudar al negoci 

familiar durant les vacances, i a estones que no teníem escola, 
però a temps complert fa 12 anys.

La vostra especialitat són els “asados”. Com és? 

Doncs, quan vaig decidir endinsar-me al restaurant, l’any 2007, 
les coses anaven molt malament i buscàvem diferents alternati-
ves, per poder donar la volta i revertir la situació. Vam començar 
amb la carn a la brasa al 2007, però les coses no arrencaven, així 
que vam decidir, l’ any 2010, posar un forn de llenya i convertir 
el Mesón el Abuelo en asador. Estàvem en un moment molt dur, 
els meus pares amb 54 i 50 anys ho havien perdut tot,  els estalvis 
de tota la vida... Vam arribar a hipotecar casa seva... va ser  una 
situació molt dura. Jo en aquell moment, per circumstàncies per-
sonals, viatjava molt a Castella i Lleó. Em trobava molts catalans 
-soc de les persones que quan surt de Catalunya i troba gent par-
lant en català, de seguida hi connecto, és la sensació de com si em 
trobés en un oasis al desert...-  sempre amb la curiositat de saber 
què feien per allí. La resposta sempre era la mateixa, he vingut a 
menjar lechazo i cochinillo. Per tant vaig pensar, si la gent fa 1300 
km per menjar, per què no faran 120km des de  Barcelona o Llei-
da i, per suposat, els de la comarca? Va anar així. 

Per què el restaurant es diu “El mesón del abuelo”? El nom ve 
per un tema generacional?

El meu pare treballava al restaurant l’Escala de Barcelona, fins 
que es va cremar i tots els treballadors van anar a l’atur. Va coinci-
dir que el meu oncle, amb 21 anys va morir (càncer. On ara hi ha 
el restaurant, hi havia  un projecte per a fer un taller mecànic per 
ell. Al morir, els avis no sabien què fer-hi... que si una fruiteria, 
peixateria.. i el meu pare va dir que ell  sempre havia treballat en 

un restaurant  i així va esdevenir-se. El nom doncs el va posar el 
meu pare,  va pensar que un meson és casolà, rústic, autèntic... 
d’avi tothom en té o n’ha tingut i qui no té records d’ell? Mesón el 
abuelo és un nom que tots podrien recordar amb facilitat i bon 
gust de boca.

Tinc entès que us ve molt turisme asiàtic. Com és? Dóna’m xifres... 
Bé, com et deia abans, el restaurant anava molt malament. Vam 
passar de fer 100 menús diaris el 2006 a 25 el  2007 amb la crisi. 
El 2008, em va telefonar una agència preguntant-nos si estaríem  
interessats en fer grups. Nosaltres de seguida els vam dir que sí. 
Frisàvem per a treballar. Aquell mes vam fer 3 grups, i el mes 
següent 2, i van desaparèixer. Vam pensar que ja s’havia acabat. 
A l’agost, ens va telefonar un veí que li havien enviat un fax que 
l’endemà hi havia un grup. El restaurant estava tancat per vacan-
ces, els meus pares a Cuenca de vacances i jo també era a fora... 
Recordo que vaig confirmar el grup, i corrent vam anar cap a 
Igualada. Vam fer les compres, engegar neveres, netejar, i rebre el 
grup, després d’això van venir 3 o 4 grups més i van tornar a des-
aparèixer... L’any 2009 - 2010 van venir uns 10 grups en tot l’any, 
i el 2013 ja uns 20. Vam estar pensant com fer reclam per portar 
grups de gent... Vam fer molts viatges a Montserrat, vam parlar 
amb xofers, viatges a Madrid a picar portes demanant feina, tru-
cades, mails. Alguns devien pensar que era un pesat, però volia 
treballar! Fins que 2013 em va trucar una agència gran i va co-
mençar a portar grups. Has de pensar i creure que vam acabar el 
2013 amb 170 grups, el 2014 amb 500 grups, el 2015, 1200 grups, 
el 2016 uns 1800, el 2017 uns 2700 i al  2018 uns 2400 grups! Com 
diu la dita: Quien la sigue... la consigue...

Aquest últims anys estem parlant de 50.000 a 60.000 clients 
d’origen asiàtic?

Al 2015 vam decidir ampliar el restaurant amb una aposta per 
no perdre’ls, perquè no podíem abastir la demanda amb l’espai 

que teníem. Amb l’ajuda d’un familiar vàrem poder tirar enda-
vant la compra. La família és molt important. Igualada és una 
ciutat plena d’empreses familiars. Ens agrada treballar i ens ho 
sentim propi.

Un cop venen aquests turistes i dinen o sopen, quines recoma-
nacions els doneu per fer en el cas que vulguin aprofitar el dia 
per Igualada? 

Doncs la veritat, els turistes que venen només estan de passada. 
Venen amb el temps just. Aquí només fan parada d’avituallament, 
que li dic jo. Ara, també és veritat, que des de fa 2 anys, hem 
aconseguit portar grups a l’Hotel Amèrica per dormir, i d’alguna 
manera agrair a l’Ajuntament d’Igualada per rebre grups de fun-
cionaris coreans, que volen aprendre la nostra forma de fer, i que 
tenim molt a ensenyar i aprendre.

Què us comenten d’Igualada? I troben a faltar coses?

Els turistes coreans no comenten res perquè no fan vida a la ciu-
tat, però els caps de setmana també tenim molts clients de fora 
d’Igualada, de molts punts de Catalunya. Una de les preguntes 
més habituals és... què es pot fer a Igualada un diumenge?  I la 
resposta sempre és passejar pel centre d’Igualada: la plaça de 
l’Ajuntament, el nucli antic, però no tenim un centre amb cine-
mes, botigues, outlets per a passar el dia. Per tant és troba a faltar 
activitat d’oci i comercial.

Què valoren més els estrangers que venen a menjar al vostre 
restaurant?

Els clients estrangers el menjar casolà,  excepte grups que venen a 
buscar Cochinillo, Lechazo o Chuleton.

Els clients locals, i de tot Catalunya valoren la qualitat de la ma-
tèria primera i la cuina rústica, amb  coccions de llenya ja sigui 
en borada o forn.

Pia Prat Jorba | @PiaPrat


