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Els Tres Tombs més antics,
diumenge a Igualada
Dos nous carros igualadins L’Antic Gremi de Traginers,
i un de vermut de Reus,
l’únic que ha mantingut viva la
novetats en la 198a edició festa sense interrupció
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El Parc Fluvial
de Vilanova
tindrà una
tirolina

Pàgina 25

El Capellades
HC, campió
de la Copa
Generalitat

Pàgina 33

“La bella
dorment” del
Russian Classical
Ballet, a l’Ateneu
Pàgina 40

C/Alemanya 47 - (Polígon Industrial )
08700 Igualada
Tel. 938 045 801
640 214 268
info@calvetanimalsiplantes.com
www.calvetanimalsiplantes.com
També servei autorentat

2

| OPINIÓ

Divendres, 17 de gener de 2020

L’EDITORIAL

L

Traginers de sempre

a festa de l’Antic Gremi de Traginers
d’Igualada, que té en els Tres Tombs el seu
punt culminant, és la més antiga del país.
Considerada patrimoni festiu de Catalunya
i d’Interès Turístic Estatal, arriba enguany als seus
198 anys. És de destacar que és l’única festa d’aquestes característiques que s’ha pogut venir celebrant
de manera ininterrompuda, salvant, com diu
la dita, carros i carretes,
i aquí s’hi escau molt bé.
Ni les guerres, ni les crisis, ni les penúries, han
pogut tombar una festa
genuïnament igualadina
que manté la seva peculiaritat i és viscuda amb
passió per les famílies
tragineres de la comarca.
No en va, el món traginer
està molt arrelat a l’Anoia des de fa segles. L’Anoia
era una terra d’espardenyers, traginers i barreters.
Són alguns dels oficis tradicionals que més destacaven a la comarca a finals del segle XVIII i el segle
XIX, que la van ajudar a fomentar el comerç amb la
resta de l’Estat espanyol i fins i tot Amèrica.

A Copons, on fa uns anys es feia una fira dedicada a
aquest ofici -una llàstima que s’hagués perdut i que
ningú no l’hagi recuperada, ni que fos en un altre
lloc- hi havia un gran nombre de traginers, com va
quedar documentat en El diario de los viajes hechos
en Cataluña que va escriure Francisco Zamora, el
1788. Hi explica que Copons era un poble amb molta població femenina i
amb pocs homes, perquè estaven de viatge
treballant com a traginers...
Queda
provada,
doncs, la simbiosi de
la nostra terra amb un
ofici plenament comercial, esforçat, comunicatiu i vital per a
l’economia de qualsevol territori.
Ara que s’acosten 200 anys de la festa dels Tres Tombs
d’Igualada, és bo recordar que darrere dels cavalls,
els genets i els carruatges que cada any donen voltes
pel centre de la ciutat, hi ha un món protegit amb
cura i sensibilitat que vol mantenir en la memòria
les nostres arrels. Una festa amb majúscules.

Ni les guerres, ni les crisis, ni les
penúries, han pogut tombar una
festa genuïnament igualadina
que manté la seva peculiarita i és
viscuda amb passió.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Felip VI, rei d’Espanya, en la
presa de possessió de Pedro Sánchez com a president de govern va
dir: “ha estat ràpid i sense dolor: el
dolor vindrà després.”
Conrado Sáiz, fiscal de la Audiència Nacional, acusa vuit persones
i quatre empreses, entre les quals
Defex, empresa semipública depenent del SEPI i en liquidació, “per
corrupció en transaccions comercials internacionals, organització
criminal, falsedat documental,
emblanquiment de capitals i malversació de diners públics”. Defex
també “pagava les comissions i
suborns de les empreses intermediàries a funcionaris saudites. Per
fer-ho, feia servir empreses panta-

lles a paradisos fiscals.” L’import
del defraudat a l’Estat puja 4.500
milions d’euros. Defex ha declarat
al jutge que “no disposa dels 315,7
milions que hauria de consignar
com a fiança”
Manuel Marchena, president de
la Sala Penal del TS, va redactar
l’aute desestimant la immunitat
d’Oriol Junqueras, com a eurodiputat malgrat admetre la literalitat, en el seu esperit i en la seva integritat, de la resolució del TJUE
que, a partir d’ara serà la doctrina
a seguir sobre l’abast de la immunitat dels europarlamentaris” però
no s’aplica en aquest cas perquè
“ara la condemna ja és ferma.”
David Sassoli, president del Parlament Europeu, va dir “Anunciaré
en sessió plenària el dilluns 13 de
gener del 2020 l’inici de mandat
dels tres diputats el 2 de juliol del
2019 i la finalització del mandat
del senyor Junqueras i Vies el 3
de gener del 2020. Sol·licitaré a les
autoritats espanyoles competents
que notifiquin ràpidament al Parlament el nom del nou membre.”
ERC ha anunciat “un recurs davant

el Tribunal de Justícia Europeu.”
Oriol Junqueras va dir “l’estat espanyol, amb tots els seus poders,
actuen buscant venjança, no justícia. Pensen que estan defensant Espanya i s’estan carregant el seu propi Estat. Voldria ser a Estrasburg
per abraçar i poder parlar amb
Carles Puigdemont i Toni Comín,
però precisament això és el que
vol evitar el poder judicial.” Artur
Junqueras i Neus Bramona, pare i
dona del líder d’ERC, van presentat
una petició d’habeas corpus al jutjat de Manresa per denunciar-ne la
“detenció il·legal” que va ser rebutjada d’immediat.
Quim Torra, acompanyat de membres del seu govern, del president
del Parlament i representant de
diferents partits, va respondre la
decisió de la Junta Electoral Provincial (JEP), que executava la seva
inhabilitació i declarant vacant el
seu escó de diputat, al temps que
expedia la credencial a favor de
Ferran Mascarell, el següent a la
llista de JxCat, dient “no reconec
les seves decisions, continuo sent
diputat i president de Catalunya.”
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PAU VIDAL

Suplicatori
Entremig del carrusel d’aquest tombant
d’any, farcit de suculències per als qui
observem el conflicte hispano-català (,
en el fons, la vida) a través dels mots,
hi ha hagut un terme que s’ha mantingut ferm, sense defallir en la seva reivindicació de merescut protagonisme:
el suplicatori que la justícia espanyola
té previst adreçar a l’europea per recuperar els ostatges Comín i Puigdemont.
Gratant l’hemeroteca, resulta que
aquest terme de ressonàncies religioses
ja va tenir el seu moment de glòria fa
poc més de tres anys, quan la víctima
de l’enèsim tripijoc de l’espanyolisme
era el conseller Homs. Aquell cop ens
vam centrar en la dimensió més poètico-litúrgica del mot, si és que es pot dir
així; però vam passar completament
per alt un altre aspecte, certament interessant. Suplicar, això sí que ho vam
dir, deriva del verb plegar (cosa que no
resulta tan sorprenent si pensem en el
significat original de plectere, plexum,
‘entrellaçar’); el que no vam comentar
va ser el sorprenent nombre de parents
que té, oimés tractant-se d’un verb que
no és precisment de primera necessitat. Però ves per on resulta que plegar
té uns quants fills directes, com ara
aplegar, replegar, arreplegar o desplegar, cadascun amb les seves branques
corresponents, i una corrua de derivats cultes a partir de la forma plicare:
aplicar, complicar, explicar, implicar,
replicar i, és clar, suplicar. Però no solament verbs; també tenim substantius
com còmplice, plica o plexe i adjectius
com implícit. Un centenar de derivats
donen per a molt, tant que ens podríem lliurar a un d’aquells exercicis literaris que solem practicar consistent a
concentrar el màxim nombre possible
de parents en una sola frase.
Però avui no ho farem. Perquè ens convé més fixar-nos en un d’aquests mots,
l’últim de tots, el derivat que tanca
aquesta llista tan nombrosa. Que no és
altre que, atenció, suplici: ‘Sofriment
corporal greu imposat com a càstig i
que pot ocasionar la mort’. Aquest n’és,
tanmateix, el significat modern, perquè en origen suplici, que és l’anostrament de la forma llatina supplex, ‘el
qui flecteix els genolls suplicant’, tenia
el significat de ‘súplica per a apaivagar
els déus’. Sabent això, ara el quid de la
qüestió rau a esbrinar si qui s’agenolla
és el tribunal espanyol i el destinatari
del prec el TJUE o, diversament, els suplicants som nosaltres, pregant a nostro senyor que posi una mica de seny
en aquest espanyolisme tan ofuscat que
ha esdevingut un veritable suplici per a
la vergonya democràtica.
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La tribuna

JENNIFER ROCA CIVIT

A

mb les festes de Nadal celebrades
i les butxaques escurades, Igualada s’acomiada fins a l’any que
ve dels Reis d’Orient, on aquest
2020 ha celebrat el seu 125è aniversari del
seu pas per la nostra ciutat, i on cada any,
deixa felicitat i màgia a totes les llars. I amb
els Reis de camí cap Orient, donem la benvinguda a una altra gran festa centenària a
la nostra ciutat, els Tres Tombs. Enguany,
se celebra el seu 198è aniversari d’aquesta
festa patronal de l’antic gremi de traginers
d’Igualada, en honor a Sant Antoni Abat.
Considerada la festa dels Tres Tombs més
antiga de Catalunya, celebrada des de l’any
1822 ininterrompudament tots els anys,
malgrat les guerres, mancances, exilis i
presos polítics. Però, sabem d’on prové
aquesta festa?
Agafem fort les regnes del nostre cavall,
perquè viatgem en el temps cap a l’antiga
Roma. Donar voltes a un lloc sagrat, era una
pràctica molt comuna a les cultures mediterrànies antigues i justament els romans,
a tall d’exemple, ja feien passejades circulars als temples perquè els déus els fossin
favorables. Deixant els romans al passat, la
festa dels Tres Tombs, anomenada també
“passades”, “beneïdes” o “passant”, manté
un altre particular origen: Antigament, es
feia una foguera amb ramatge verd, i al seu
voltant, s’hi donaven tres voltes. Però, com
el cristianisme sempre s’ho vol quedar tot,
l’església va quedar-se la festa, i les tres voltes van passar a fer-se al voltant de l’església
de Sant Antoni, i per als pobles on no dis-

#L’enquesta
de la setmana

Tot donant “Tres Tombs”
a la història
posaven d’aquesta església, i plantaven la imatge
del Sant Antoni, que ve a
ser el mateix, i donaven
les voltes al seu voltant.
Actualment, no només a
Igualada, cada ciutat té
el seu costum diferent de
celebrar els Tres Tombs,
a Sant Antoni d’Ascó, per
exemple, els veïns deixen
llenya a la porta de casa
seva, la qual servirà per
alimentar el foc dels dies
de celebració de la festa,
a Vila-seca se celebra el
Cós de Sant Antoni (curses de cavalls), “La Corrida” a Puig-Reig
o l’Encamisada a Falset (on els falsetans
surten a voltar per la vila amb la seva indumentària tradicional, juntament amb els
seus animals). No les hem anomenat totes
les diferents celebracions que té Sant Antoni a Catalunya, però aquest recull ja ens
dóna un ventall de possibilitats de celebrar
la mateixa festivitat de tantes formes diferents, que només de saber-ho, fa que ens
enamorem encara més de la nostra terra.
Nosaltres, com a bons ciutadans, gaudirem
aquest diumenge 19 de gener (encara que
Sant Antoni sigui el 17 de gener, per temes
logístics, cada ciutat s’adequa la data de
celebració dels Tres Tombs a la seva conveniència) d’un altre any d’aquesta esperada festa de la nostra terra igualadina. I
havent recordat aquesta pinzellada sobre

la història dels Tres Tombs, em ve al cap
una frase de Gilbert Keith Chesterton (el
curiós escriptor britànic que tenia tendència a desorientar-se, el mateix que enviava
telegrames a la seva dona tot preguntant-li
a on havia de tornar):
“Un dels extrems més necessaris i més
oblidats en relació amb aquesta novel·la
anomenada història, és el fet que encara no
està acabada”
Acabada o no, la història de la nostra ciutat seguirà sumant fets, perquè Igualada,
la nostra Aqualata (en llatí significa “on el
riu s’eixampla”), va néixer al costat del riu
Anoia cap a l’any 1000, i seguirà creixent i
celebrant les seves tradicions “tot i les voltes que fa la vida”.
Feliç Tres Tombs a tots lectors de la Veu de
l’Anoia.

Què creus que és prioritari per millorar les comunicacions, un tren gran o l’ampliació de l’A2?

Tren 78,2%

3

A2 21,8%

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Més de 40 anys

al servei de la construcció

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

www.estil-llar.cat

4

| OPINIÓ

Divendres, 17 de gener de 2020

En record de Benet Asensio, històric militant d’ERC a Igualada
Benet Asensio Batet va traspassar el
passat dia 12 de gener a l’edat de 70
anys. El seu decés va sorprendre i impactar a moltíssims igualadins, que el
van acomiadar el dia 14 de gener en
un tanatori ple de gom a gom. Asensio
era un històric militant d’ERC Igualada des de feia 41 anys. Va començar la
seva militància política al 1979, agafant el relleu de l’independentisme a
la comarca després del franquisme i
impulsant el retorn d’Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb
Pere Rodrígo, Salvador Soler, Salvador
Duran o Isidre Quintana. El “Beni”
era un conegut independentista que
va “apadrinar” a diverses generacions
d’independentistes quan l’indepen-

dentisme encara era un moviment polític minoritari
En Benet era conegut per la seva implicació i treball en el si de l’independentisme i a ERC, participant en totes
les campanyes electorals des del retorn
de la democràcia i era fàcil i freqüent
trobar-se’l encartellant la ciutat en
època electoral. Va concorre també
moltes vegades a les llistes electorals
del municipi. A l’any 2014 va rebre
el Premi Estel Blanc que atorga ERC
Anoia, juntament amb la seva dona
Glòria Puiggròs, també traspassada
des de fa uns anys.
En la faceta cultural i social, va ser un
dels impulsors de l’Associació de Veïns
del Passatge de la Tossa, membre de la

Junta de la Penya Blaugrana d’Igualada i soci d’El Foment.
A nivell professional també era molt
conegut com a representant de la marca de motos “Derbi” fins al 2004. Va
seguir amb el negoci familiar de la
venda de motos i també de reparació,
amb un taller molt conegut a l’Avinguda Àngel Guimerà, núm. 20.
L’independentisme de la comarca ha
mostrat la seva tristesa arran de la
mort de Benet Asensio i ERC Igualada i Anoia ha volgut mostrar el seu
profund “dolor” i transmetre el seu
condol “a la família, amics i companys
i companyes de partit” assegurant que
“el trobarem molt a faltar. Gràcies per
tot i per tant, que la terra et sigui lleu”.

JOSEP JUST SABATER
Àmbit Maria Corral

Problemes

H

em d’aprendre a viure amb problemes,
del tipus que siguin, sense deixar que
aquests ens corsequin i obsessionin.
Incessant lluita diària. Però negar-los,
descartar-los o refusar-los ens posa en una pèssima situació per no viure enganyats. La qual cosa
és una aposta segura, conscient o inconscient,
d’autoengany.
Hi ha persones per a qui res és prou fàcil i de tot fan
un problema, talment un obstacle que se’ls posa al
davant o al mig del camí. I així deixen de fer moltes coses i d’emprendre qui sap quants projectes.
O es queden només en un intent, mera temptativa.
Quan no els ajornen i s’autoexcusen creant-se impediments i dificultats externes i, per tant, alienes
a la seva voluntat. Per aitals persones els problemes són una ocasió, o millor dit, un pretext per no
haver d’afrontar, paradoxalment, cap problema.
De solucions, no cal ni parlar-ne. Aquesta actitud,
en el fons, mostra una estranya lucidesa per captar
no ja els problemes, sinó la seva total irresolubili-

tat. Val a dir que no pas negativa en ella mateixa.
També hi ha gent a qui tot li sembla prou fàcil i
els problemes són una oportunitat per millorar,
avançar, superar-se, créixer, talment esglaons
d’una escala que no fa sinó pujar. Per cada problema presumptament resolt, un esglaó més amunt
en l’ascensió cap a l’autorealització, la fama, la riquesa, l’èxit, el triomf, la glòria… Els problemes,
per aitals individus, són l’excusa perfecta per fer
coses, com més millor, en l’ordre quantitatiu, i
com més reeixides millor, en l’ordre qualitatiu.
El «problema» que no veuen, però, és precisament
aquell que els mena a afrontar els altres problemes des de la simple convicció que tota ambició és
bona si porta els resultats desitjats i esperats, sense qüestionar-se mai el gran problema que suposa
creure que tot té solució menys la mort, com se sol
dir vulgarment. Però, no és justament la mort la
«solució» de tot problema?
Els problemes, certament, no cal conjurar-los com
si fossin maleficis o malediccions, ni d’altra banda

creure que caiguin del cel, a tall de benediccions i
favors divins pel nostre benefici. Tanmateix, preocupar-se per si ens arribaran a afectar poc o molt,
complicar-nos massa la vida i témer que fins i tot
ens la puguin arruïnar, és clarament excessiu, innecessari i contraproduent. Car no els aturarem
mai els problemes, greus o lleus, per molt que ens
hi esforcem. El menys que podem fer, doncs, és
deixar-los que ens vinguin, a la seva manera, sols,
un rere l’altre i al seu moment, que és sempre l’ara
i aquí. Potser aquesta és la millor forma de no acabar mai de resoldre res del tot a la primera. I no
frustrar-se. No es pot demanar més dels problemes que ens ocupen diàriament i els quals ens preocupem de solucionar. O potser només una cosa:
no donar-los mai per tancats.
Lluny de problematitzar negativament tota la nostra existència, crec que això no deixa de ser prou
valuós en si mateix. I, si més no, ens pot ajudar a
ser menys acríticament realistes. És a dir, aprendre
i acceptar a viure amb problemes.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

ROTARY CLUB IGUALADA
L’entitat igualadina torna, un any més, a dur a terme el seu concert
solidari que enguany serà a favor de l’Escola de Prevenció de Fractures i Caigudes de la Fundació Sanitària Sant Josep.

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

PUBLICITAT |

Divendres, 17 de gener de 2020

VEHICLES
D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA
ANY: 2019 PREU: 7.500€
FINANÇAMENT: DES DE 122€/MES

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA
ANY: 2019 PREU: 8.500€
FINANÇAMENT: DES DE 139€/MES

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS BENZINA
ANY: 2019 PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2019 PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA
ANY: 2019 PREU: 9.900€
FINANÇAMENT: DES DE 162€/MES

TOYOTA YARIS 100H FEEL HIBRID
ANY: 2019 PREU: 13.900€
FINANÇAMENT: DES DE 227€/MES

TOYOTA COROLLA 125H HIBRID KM0
OPORTUNITAT ANY: 2019
PREU: 17.900€

TOYOTA COROLLA SEDAN 125H HIBRID KM0
ANY: 2019
PREU: 17.900€

TOYOTA CHR 125H ADVANCE HIBRID
ANY: 2019
PREU: 19.900€

TOYOTA CHR 125H DYNAMIC PLUS HIBRID
ANY: 2019
PREU: 23.500€

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE HIBRID
OPORTUNITAT ANY: 2019
PREU: 25.900€

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE BITONO HIBRID
ANY: 2019
PREU: 27.900€

Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

Ritornello

D

es de fa tres anys que
visc en una mena de
“dejà vu”. Tinc la
sensació que estic
vivint coses que ja he viscut. O
com diuen els italians, visc un
ritornello.
Fa més de cinquanta anys, en ple franquisme,
vivíem una situació d’inseguretat jurídica. A
través de lleis com la de “vagos y maleantes” els
homosexuals acabaren a la presó on, pel masclisme de l’època, patiren tortures i repressió, en
alguns casos la mort.
A través de la llei de “Represión de la masonería
y el comunismo” milers d’opositors al règim -comunistes, bascos i catalans- foren perseguits,
jutjats, condemnats a llargues penes de presó i
represaliats a la seva vida laboral.
Viure a Espanya era patir una justícia arbitrària. Obres de teatre prohibides i actors empresonats. Recitals suspesos, cançons prohibides.
Exposicions tancades “por orden gubernativa”.
Trobades i reunions considerades sedicioses i
els seus assistents detinguts i multats amb grans
sumes de diners. Anar a una manifestació et
podia costar la vida si et topaves amb l’extrema dreta o la policia. “La policia disparó al aire
y murieron dos manifestantes” era la cantarella
dels comunicats oficials del gobierno. La repressió a l’interior del país va tallar de soca-rel la
carrera de molts artistes de totes les disciplines.
Ficar-se en política era sinònim de persecució
i presó, però si et feies del règim aleshores tot
eren prebendes. La premsa lliure no existia, només hi havia la premsa del “movimiento” (que
malgrat el nom era immobilista total).
En canvi, els que fugiren de la repressió i s’exiliaren pogueren realitzar la seva tasca amb llibertat –però lluny de Catalunya- i obtingueren
èxits i reconeixements. El seu testimoni des de
l’exterior, era una alenada d’aire fresc i d’esperança per als que –aleshores joves- volíem assolir la llibertat. Retornats a Catalunya després
de la mort del dictador, els exiliats venien amb
tot el reconeixement, com Tarradellas, la Pasionària o Rafael Alberti, mentre Salvador Puig
Antic havia estat executat i Xirinachs havia passat anys de presó.
Avui, a Espanya, hi ha cantants represaliats i
amb penes de presó per les seves cançons. Manifestants qui han perdut un ull, un testicle, han
patit serioses ferides o han estat encausats i/o
empresonats. La llei s’utilitza com un embut:
per a uns el forat gros i per a altres el forat petit.
Hi ha condemnats en ferm que no entren a la
presó i innocents que passen anys en “prisión
preventiva”. I cada dia que passa la situació judicial empitjora.
Els que vàrem viure el franquisme sabem que
aquella monstruositat només es va acabar per
la pressió popular que ens va aglutinar a tots,
especialment als joves i als més vells que havien estat educats, per exemple, a les Escoles de
l’Ateneu Igualadí.
Aquells que aleshores érem joves, avui ja som
grans, però tot i que amb menys forces que aleshores, tenim –ho hauríem de tenir- la força de
l’experiència.
Com diu en Jordi Cuixart: Ho tornarem a fer...
perquè ja ho vàrem fer una altra vegada.
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JOSEP M. CARRERAS

Dones

C

atalunya avui no seria
el que és sense l’acció
d’unes dones decidides
que, de manera discreta i sovint dolorosa i incompresa,
varen marcar les pautes per una
igualtat social que a poc a poc
anem aconseguint. Penso en Caterina Albert, Maria Aurèlia Capmany, Montserrat
Roig i tantes altres que amb la seva constància han
anat conformant aquest país nostre. Avui a ningú
li estranya veure una dona taxista, enginyera, arquitecta... Hi ha molt camí per córrer, però anem
avançant.
Per això, en uns moments en què no afluixen les
agressions masclistes i amb una extrema dreta que
les minimitza -i per tant qüestiona les normes més
elementals de convivència-, sento el deure de retre
homenatge a dues d’aquestes dones que han lluitat
o lluiten encara per la igualtat de catalans i catalanes.
ISABEL-CLARA SIMÓ. No m’ha sorprès la notícia
de la seva mort. Des de feia temps sabíem que tenia
una malaltia incurable, però no per això ha deixat
de doldre’m. Ha estat una d’aquelles persones que
no han anat amb subterfugis i ha parlat sempre
amb claredat -a vegades amb contundència- perquè tenia les idees clares. Com a bona deixebla de
Joan Fuster, era una ferma defensora dels Països
Catalans. Estava convençuda que no aconseguiríem la llibertat si no anàvem junts, si minoritzàvem
la llengua, si no ens oposàvem a qualsevol mena
d’imposició. Era una ferma defensora de les llibertats individuals i col·lectives, però estava convençuda també que aquesta llibertat només s’assoliria
des d’una perspectiva d’esquerres. Em venen al cap
els versos de Maria-Mercè Marçal, una altra gran
lluitadora que ens va deixar fa 20 anys: “A l’atzar
agraeixo tres dons: /haver nascut dona, de classe
baixa i nació oprimida./ I el tèrbol atzur de ser tres
voltes rebel”. El país necessita dones com vosaltres.
Us trobarem a faltar.
CLARA PONSATÍ. No sé que té aquesta àvia de
cabells blancs, de figura menudeta, ullets de ratolí, inquieta i sempre somrient. Potser m’atreu el fet
que parla amb el cor a la mà, encara que les seves

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

paraules a vegades no agradin a tothom. Varen ser
moltes les crítiques que va rebre quan va dir que
la declaració d’independència del 2017 havia estat
un “farol” i que en realitat les coses no estaven tan
preparades com es deia. El temps li ha donat la raó.
És clar que tampoc ningú imaginava les barbaritats
que estava disposat a cometre l’estat espanyol. Ara
tenim plena constància de fins on és capaç d’arribar
mitjançant una repressió que obliga Clara Ponsetí a
viure exiliada.
Ella no ha manifestat mai tenir ànsies de poder ni
ambicions polítiques. Simplement, ha volgut fer un
servei al país quan se li ha demanat. El seu gran
crim? Haver acceptat ser consellera d’Ensenyament
de la Generalitat entre juliol i octubre de 2017. Ara,
com aquell que no vol la cosa, no s’està de dir que
les euroordres són una “barbaritat a la qual ja ens
estem acostumant”. A Pedro Sámchez li pregunta –
també sense perdre el somriure- com ho farà per
complir la seva promesa de portar Puigdemont a
Espanya. “Està planificant un segrest? Veient els límits a què s’ha arribat, només faltaria això, com ja
va passar amb els GAL els anys 80 sota la direcció
política del Partit Socialista”.
Clara Ponsatí probablement serà la nostra propera representant al Parlament Europeu després del
Brexit. Me’n felicito.
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Igualada
Tot a punt per a la festa, diumenge, dels
Tres Tombs d’Igualada, la més antiga de Catalunya
Hi haurà dos carros
igualadins nous, un
d’estelles de tronc de pi,
i de bovines de cable
telefònic, i un que no
ha vingut mai: el de
vermut de Reus

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat divendres va
iniciar-se amb èxit el
tret de sortida del 198è
aniversari de les festes patronals organitzades per l’Antic
Gremi de Traginers d’Igualada, amb el repic de campanes i
el dispar de morterets.
Dissabte al matí el Saló de
Plens de l’Ajuntament igualadí
es va omplir de gom a gom per
assistir a la proclamació dels
nous banderers: Jaume Soler i
Vidal (portador de la Bandera
Petita), Anna Maria Mensa i
Gil (portadora de la Bandera
Gran), i de la nova Pubilla i les
seves Dames d’Honor: Berta
Prat i Alemany, Sandra Alemany i Miserachs i Mar Morón i Prat respectivament.
Jaume Ortínez i Vives, va
complementar l’acte sent l’encarregat de dur a terme l’acte
acadèmic d’enguany, oferint
als assistents una xerrada molt
interessant sobre l’activitat
traginera de l’Anoia i els traginers que ens han precedit.
Avui, Sant Antoni
Abat, ofici solemne
Aquesta setmana tenen lloc els
actes centrals de les festes, el
primer dels quals és l’Ofici solemne en honor a Sant Antoni
avui divendres 17 de gener a
les 11h del matí a la Basílica
de Santa Maria. En finalitzar
l’Ofici es realitzarà “el ritual”
d’acompanyar les banderes
i els seus portadors als seus
domicilis respectius, acompanyades de la Pubilla i les Da-

Pubilles i banderers van ser presentats divendres passat a l’Ajuntament. / JOAN GUASCH

Demà dissabte a la tarda es farà la tradicional
cercavila de la festa de
l’Antic Gremi de Traginers, que arriba al 198
aniversari
mes d’honor, els trabucaires
igualadins “Els Voladors”, la
Banda de Música d’Igualada i
el Ball de Bastons d’Igualada.
Dissabte 18 de gener, ja a la vigília del dia dels Tres Tombs,
es realitzarà la tradicional cercavila pels carrers de la ciutat.
A 2/4 de 6 de la tarda s’iniciarà la concentració als voltants
del c/Òdena, 51 i el c/Carme
Verdaguer per tal d’iniciar la
recollida de les banderes gremials als domicilis dels seus
portadors i en finalitzar el re-

corregut posterior, es retornaran de nou als corresponents
habitatges on els protagonistes de la festa, obsequiaran
als presents amb la tradicional coca i barreja. El recorregut principal de la cercavila
serà el següent: c/d’Òdena,
Passeig Verdaguer, Av. Montserrat, c/Boloix i Canela, c/
Gaspar Camps, Av. Vilanova.
Av. Caresmar, c/Soledat, Plaça
del Rei, c/ Sant Jordi, Rambla
General Vives, Rambla Sant
Isidre, Rambla Nova, Rambla
Sant Ferran, Plaça Castells,
Crtra de Valls, c/ Prat de la
Riba, Av. Àngel Guimerà, Plaça Castells, Rambla Sant Ferran, Rambla Nova, Rambla
Sant Isidre, Rambla General
Vives, c/Sant Jordi, Plaça del
Rei, c/Soledat, Av. Caresmar,
Av. Monserrat, C/Boloix i Canela, c/Gaspar Camps, Av. Vi-

COMPRA-VENTA DE CABALLOS
DE TODAS LAS RAZAS Y CAPAS

CLASES DE EQUITACIÓN
HORSEBALL
DOMA CLÁSICA
SALTO DE OBSTÁCULOS

PUPILAJE EN BOXES Y PADDOCKS
DOMA DE POTROS
FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
PONYCLUB

WWW.HIPICAESPARRAGUERA.COM
TEL. 639846935 - 639846935
CAMÍ DE CAN RUBIÓ, S/N
08292 ESPARRAGUERA

lanova, Av. PauCasals, Passeig
Verdaguer, Plaça Catalunya, c/
Trobadiners, Ctra de Manresa,
c/Carme Verdaguer, c/Òdena.
Diumenge, Tres Tombs, amb
dos carros nous
Diumenge 19 de gener, es durà
a terme la celebració dels Tres
Tombs. Per als qui vulguin
matinar, a partir de les 9 i fins
2/4 d’11 del matí, a l’esplanada
del torrent de Can Masarnau
(Fàtima), es podrà gaudir de
l’esmorzar pels participants
forans en els Tres Tombs. A
partir de les 11 del matí, els
participants començaran a
concentrar-se als carrers del
voltant de la plaça Castells,
per tal que a les 12h puguin
iniciar-se els Tres Tombs.
El Fanal encapçalarà la comitiva, seguit d’una representació de genets de l’hípica

d’Esparreguera, el carro amb
la imatge de Sant Antoni Abat,
les banderes gremials, la Pubilla i les Dames d’honor, i
tots els carros, carruatges i
animals participants. Com a
novetat d’enguany cal destacar
dos carros igualadins nous: el
d’estelles de troncs de pi i el de
bovines de cable telefònic, així
com el carro del Vermut de
Reus que no ha vingut mai a
Igualada.
En el darrer tomb, i des de
l’empostissat situat a la Rambla de Sant Isidre, es realitzarà
la benedicció de totes les cavalleries i animals domèstics
presents.
Al llarg del matí, tothom qui
desitgi el típic tortell de Sant
Antoni, podrà comprar-lo
a les parades de l’Antic Gremi de Traginers, situades a la
Rambla Sant Isidre i al Passeig
Verdaguer. Un cop finalitzats
els Tres Tombs, i per tal de
cloure la diada, es celebrarà el
merescut dinar de germanor.
Normes
Tots els participants s’hauran
d’inscriure obligatòriament.
En aquest moment es lliuraran les acreditacions que hauran de ser visibles al llarg del
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recorregut.
L’Antic Gremi de Traginers
d’Igualada, com a entitat que
pertany a la Federació Catalana dels Tres tombs, tindrà en
compte els protocols de seguretat i benestar animal, i el
reglament d’ordre en els Tres
Tombs, avalats per la Universitat de Veterinària de l’UAB.
A més, a tots els espectadors
es volen fer extensives les informacions, consells i instruccions acollides al Pla d’Autoprotecció (PAU) durant els
Tres Tombs:
-Eviteu recollir caramels a la
zona de pas dels carruatges.
-Vetlleu i controleu els nens i
nenes perquè no s’aproximin
als animals i a les rodes dels
carruatges.
-No espanteu o crideu els animals durant el recorregut.
-Es recomana no transitar
entre carruatges durant tot el
recorregut dels Tres Tombs, i
per tant mantenir-se a les zones habilitades per l’organització.
-En cas de pèrdua contactar
amb la Policia Local.
-Els responsables de l’Antic
Gremi de Traginers s’identificaran amb un braçalet amb
l’anagrama de l’entitat.

El Jaume de Bellprat, de la masia de Cal Manco
Sóc el Jaume de Bellprat; així
em coneixen al Gremi.
Vaig néixer a la falda de la
muntanya del Castell de Queralt, a la masia de Cal Manco,
on he crescut i m’he fet gran.
A l’edat de sis anys vaig començar a anar estudi (llavors s’anomenava així), a Bellprat. Hi havia una distància de tres quarts
d’hora d’anada i tornada. Allà
vaig aprendre a sumar, restar,
multiplicar i dividir i també a
escriure alguna carta; i la resta
d’hores era temps dedicat a la
política i a l’església. Aquesta
ruta va durar fins a l’edat de catorze anys.
Entre els catorze i els setze anys
el meus pares, el Fèlix i la Ramona, van decidir portar-me
als nacionals, a Santa Coloma
de Queralt. Van ser dos anys
molt ben aprofitats de la meva
vida i tinc un record molt especial pel Sr. Martí, el professor
que tenia.
Després d’aquesta breu etapa
d’estudis, cap a fer de pagès a
casa! En aquella època no teníem tractor, però sí una mula.
La feina de pagès consistia en

-Rutes a cavall
-Passeig amb poni
-Aniversaris
-Pony Club (4-7)

Jaume Soler Vidal és el portador
de la bandera petita.

llaurar, abonar, sembrar, segar
i batre a l’era, i aquesta era una
roda que no s’acabava mai.
Sóc de la quinta del 61 i em van
enviar a fer la instrucció a San
Fernando (Cádiz), i seguidament a regulars tres de Ceuta.
Un any i mig de la meva vida
en què poca cosa vaig aprendre
per guanyar-me la vida.
El dia 6 de juny de 1963 vaig
tornar a la masia: època de segar. Deixo la maleta que portava i agafo la falç i la dalla, i
em dirigeixo cap als camps de
blat i ordi on tota la família ja

Portant un carro guarnit amb boix, als Tres Tombs de 1996.

collia amb la mula enganxada a
la gavalladora. L’any 1978, sense deixar de fer de pagès, l’amic
Joan i jo comencem a fer pous.
La nostra primera feina és a la
Torre Espatlleta on hi vivia el
Ton Pineda i la Maria, que com
molt bé sabeu eren membres
del Gremi. I tant, i tant hi van
insistir... que ens vàrem fer socis. I és en aquest moment on
neix, creix i ens fem nostra la
festa dels Tres Tombs.
A partir d’aquell moment cada
any baixem a celebrar les festes
gremials, i al cap de pocs anys
decidim entre la família del

Ton Pineda i la del Toni Vidal
guarnir tota l’escalada i les rodes d’un carro de pagès amb
boixos agafats amb filferros; i la
Sra. Paquita feia unes roses de
paper que també les hi enganxàvem. El Jaume Pons i després
el Josep Pons (Fum) ens deixaven el cavall per enganxar-lo al
carro; i ben carregat de canalla... cap a fer el Tres Tombs per
la ciutat d’Igualada!
Ser banderer és qüestió de
temps i paciència, però poder-ho ser aquest any m’omple
d’orgull i satisfacció.
Visca els Tonis!!!

-Classes d'iniciació
-Classes de
perfeccionament
-Doma clàssica

Tel. 698 895 841
Carretera BV-2134 Km 0.8,
La Torre de Claramunt.

Tel. 650 463 834
infodankaes@gmail.com
centredankaes
Ens trobem a la comarca de l’Anoia
A2 sortida 545 direcció Ponts Andorra
C-1412 km51 Camí de Sant Pere de Copons
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Anna M. Mensa: Arrels, tronc i branques del meu arbre traginer
Les meves arrels “tragineres”
arrenquen en una època en què
les coses eren molt diferents.
Fou en el si de la meva família on va arrelar la meva afició
envers els cavalls i tot allò que
aquests animals comportaven,
les feines que portaven a terme
i, perquè no, les festes que es
celebraven en honor seu.
Si la memòria no em falla, corria l’any 1971, quan jo tenia 5
anys, que amb els de casa vam
anar a visitar un germà de la
meva mare a Peñarroya de Tastavins. Quina aventura fer un
viatge tan llarg amb un Citroën
2 cavalls, mai tan apropiat! I
fou a casa dels tiets on es va
produir el meu primer contacte amb els cavalls. Bé... cavall,
cavall... no ho era, era una mula
que tenia el meu oncle Antonio
per les feines del camp. Des del
primer moment que vaig veure l’animal quelcom s’apoderà
del meu interior i no vaig parar
fins que ja teniu l’Anna muntada damunt la mula.
A casa, tot i que mai vam tenir cap animal, aquests no hi
van faltar mai, doncs el meu
pare, Joan Mensa, era el ferrer
de Jorba. Tenia el taller a la
plaça de la Font, sota el local
de la Unió Joventut Jorbenca i
a l’estiu o els caps de setmana
l’acompanyava i mirava embadalida com ferrava els cavalls.
Moltes vegades, després de
ferrar-lo, acabava muntada a
lloms de l’animal. Però també
altres lligams familiars m’unien
a aquest món, doncs el meu avi
patern era traginer a Copons.
D’ells vaig aprendre a estimar-m’ho i a ells estic en deute.
Així, doncs, a casa es vivia la
festa del Tres Tombs. Recordo que vaig sortir muntant
als Tres Tombs de l’any 1979.
Quant ha plogut... des de llavors. Però, per mi el fet més

Anna Maria Mensa, amb el seu pare, als Tres Tombs de 1979.

decisiu va ser a l’any 1981 quan
el pare va ser el portador de la
Bandera Petita. Quin enrenou!
Tot ens venia de nou -com a
quasi tots els banderers- però
la il·lusió podia més que qualsevol entrebanc. Dins meu hi
havia un neguit que potser no
sentia des de quan era petita a
la nit de Reis. Aquest fet va suposar per a mi l’arrencada del
tronc d’aquell arbre que us parlava al títol, i prenia una força
inusitada.
Des d’aquell moment el rau rau
de participar en la festa crec
que ja no va parar i l’any 1989
em vaig deixar caure a l’esmorzar i, sense saber com, algú em
devia proposar d’anar a alguna
reunió de la Junta. I com si res
hagués passat, ja em teniu a la
Junta participant des de dins
de la festa, intentant bonament ajudar a organitzar-la. En
aquella època era l’única dona
a la Junta i se’m van encomanar les tasques administratives
de secretaria, feina que vaig
fer fins l’any 2010. Des d’aquí
vull donar les gràcies a totes
aquelles persones amb qui vaig

compartir, a la Junta directiva
de l’Antic Gremi de Traginers
d’Igualada, moltes hores organitzant els Tres Tombs, l’esmorzar de la Tossa, la participació a
la rua de Carnestoltes, exposicions, concursos...
En aquests 21 anys el meu
tronc s’havia fet gran, i també
la festa dels Tres Tombs d’Igualada. Precisament fou aquest
2010 quan l’Antic Gremi de
Traginers d’Igualada va rebre
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, per la
seva trajectòria com a entitat
en la tasca de preservar una de
les tradicions més nostres. Qui
m’havia de dir que un dia em
veuria passejant en carruatge
pels carrers de Barcelona en
direcció a la plaça de Sant Jaume amb gent de la Junta per a
rebre tan distingit guardó de
mans de la primera autoritat
catalana. Com canvien les coses...
Deixar la Junta, però, no va
significar en cap moment que
oblidés ni la seva gent ni la nostra festa. La veritat és que els
primers temps trobava a faltar

les reunions, els nervis quan
s’acostava la festa, també alguna enrabiada, però sobretot la
relació humana amb els membres amb qui havia compartit
tant.
Després d’uns anys de calma, el
2016 van començar a sortir-li
branques a aquell arbre. La
meva neboda, Meri Mensa, havia estat escollida com a pubilla, pubillatge que va compartir
amb la seva germana Blanca i la
meva filla Ariadna. Altra vegada tornàvem a estar enrolats de
ple a la festa dels Tres Tombs.
No cal dir que van viure aquells
Tres Tombs d’una manera molt
especial i intensa tota la família. De cop i volta havien tornat
el neguit, els preparatius, reunions, actes institucionals... Ja
hi tornàvem a ser!
I ara, quatre anys més tard,
l’arbre treu una altra branca.
Enguany m’ha tocat ser la portadora de la Bandera Gran, la
qual cosa em va fer una immensa il·lusió quan se’m va
comunicar. Un sentiment que
mica en mica s’ha encomanat
a la resta de la família i d’una
manera molt especial al meu

Anna Maria Mensa, portadora
de la bandera gran.

germà Isidre, que des del primer moment em va esperonar.
Cal recordar que l’any 1981 ell i
jo vam portar els cordons de la
Bandera Petita, que portava el
nostre pare, i d’on havia arrencat amb força la meva afició als
cavalls i la meva participació
als Tres Tombs d’Igualada.
Després d’haver-vos fet partícips d’aquestes vivències, tan
sols em resta des d’aquí desitjar-vos uns bons Tres Tombs
2020!

IGUALADA | 11

Divendres, 17 de gener de 2020

Berta Prat i Alemany: besneta, neta, neboda i filla traginera
Fa dinou anys va néixer una
besneta, neta, neboda i filla traginera. Una noia lligada al món
del cavall i dels traginers des
de ben petita, gràcies a la seva
família. Poc després de néixer
ja formava part del Gremi de
Traginers d’Igualada on va ser
inscrita per arribar a ser pubilla dels Tres Tombs en un futur.
Des de la infantesa començà a
tenir contacte amb els cavalls;
ja en muntava en alguna ocasió en fires o petites excursions
acompanyada dels seus pares.
El seus besavis i avis havien
estat sempre en contacte amb
animals, i alguns d’ells havien
format part dels Tres Tombs
d’Igualada en alguna ocasió,
també el seu tiet llunyà tenia
tant esperit traginer com tots
els de casa seva. Encara que el
món equí inundés la seva vida
no va ser fins l’any 2008 que
va entrar de ple en el món de
l’equitació. El seu pare havia de

La Berta, acompanyant al seu pare com a banderer el 2009.

ser banderer, així que la jove
traginera va començar a impartir classes d’equitació per
agafar més contacte amb els
cavalls. Allà va ser el punt de
partida en el món del cavall
fins l’actualitat on encara segueix vinculada.
La jove ha participat al llarg de
molts anys en activitats gremials: portant panets el dia de

l’Ofici, acompanyant al seu tiet
i duent el carro del Sant, participant com a amazona en algunes edicions dels Tres Tombs,
viatjant per Catalunya i participant en múltiples Tres Tombs
amb el Gremi, o també portant
la Farola l’any 2015 als Tres
Tombs d’Igualada. Podríem
dir que la jove Berta va entrar
al món traginer i s’hi va sentir

La pubilla Berta Prat i Alemany, amb les dames d’honor
Sandra Alemany i Miserachs i Mar Morón i Prat.

tant còmoda que mai se’n va
voler separar.
Aquest any 2019 li arribà la
noticia de ser Pubilla dels Tres
Tombs 2020. La noia s’emocionà i començà a preparar-se.
Escollir les Dames va ser el
més fàcil: tenia clar que ella
volia seguir compartint la festa amb la família i qui millor

que les seves dues cosines per
acompanyar-la? Ningú. Així és
com la Berta, en aquesta pròxima edició dels Tres Tombs
2020 gaudirà de ser Pubilla
tant per ella mateixa, com pels
que estant al seu voltant... Però
sobretot, pels qui ja no hi són i
els hagués emocionat veure-la
lluint com ho farà.

La consellera d’Agricultura Teresa Jordà assistirà als Tres Tombs
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, Teresa
Jordà, assistirà enguany a la
celebració dels Tres Tombs
d’Igualada, acompanyant al
Gremi dels Traginers i al cap
de files d’ERC a la ciutat, Enric Conill.
Pocs dies després de la Festa de Reis, on va assistir-hi
el Conseller d’Afers Exteriors Alfred Bosch, torna
un membre del govern de la
Generalitat de Catalunya en
motiu de la festa dels Tres
Tombs d’Igualada. Enguany
qui acompanyarà al Gremi
de Traginers de la ciutat en

els tradicional cercavila dels
“tonis” pel centre de la ciutat serà la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, Teresa Jordà
(ERC).
L’Antic Gremi de Traginers
d’Igualada celebrarà d’aquí a

2 anys, al 2022, els 200 anys
d’història, una efemèride històrica pel gremi i també per
la ciutat que la converteix en
una de les entitats més antigues i amb més història. En
aquest sentit el cap de l’oposició i portaveu d’ERC Igualada

Club Hípic l’Espelt

a l’ajuntament, Enric Conill,
destaca que “ens alegrem que
el govern de la Generalitat
participi en aquest acte, tant
per la qualitat de l’acte i l’expectació que tenen els igualadins i igualadines com també
per fer un reconeixement al

Gremi, que aviat faran 200
anys i que mereixen tot el suport institucional i polític”.
Per això Conill està “content”
que la Consellera Jordà hagi
“acceptat” la invitació del gremi per assistir a Igualada en
aquesta data tan assenyalada.

Vols conèixer el món de la competició hípica?
Benvinguts al nostre equip

SERVEIS DEL CLUB

Pupil·latge de cavalls en box o paddock
Classes d’iniciació per a totes les edats
Classes de salt, doma i perfeccionament
Equip de competició
Formació reglada
Preparació pels examens de galops
Serveis de rehabilitació de cavalls
Escola d’estiu
Celebració d’aniversaris
Club Hípic L’Espelt és un club esportiu dedicat a l’ensinistrament de cavalls i
formació de genets. disposem de professorat amb titulació reglada com a tècnics
en equitació i especialitzats en les disciplines de salt i doma. Lluitem per una
formació en la que les bases d’ensenyament siguin adients per poder assolir uns
bons coneixements d’equitació.

Club Hípic l’Espelt

Ctra. de l’Espelt km 2,2 Òdena (Barcelona)

Tel. 670 573 790

www.chlespelt.com
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1948 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Espai patrocinat per

Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 Igualada

Es funda Industrias Valls, bressol de Punto Blanco
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

L

’any 1948 dos germans
igualadins, Pere i Manuel Valls, fills d’un
empresari tèxtil, van crear Industrias Valls. Avui és un important grup empresarial, però
llavors era una petita companyia. Ningú no podia predir
que, en poc temps, es convertiria en tot un referent del gènere
de punt igualadí i en la confecció de mitjons i roba interior a
Espanya, amb una marca que
perdura avui dia amb tota la
força: Punto Blanco. Això de
tenir una marca pròpia no
s’estilava a l’època. L’èxit va venir de la mà dels mitjons de
fil d’Escòcia, un producte que
70 anys més tard segueix sent
un èxit en vendes. El procés de
fabricació és propi. La competència l’ha intentat imitar, però
des d’Igualada se segueix guardant el secret. I que duri.
Avui és una de les empreses
que integren la Corporació
Empresarial Valls, un grup que
reuneix totes les empreses vinculades a aquesta nissaga empresarial, que a el conjunt de
l’Estat espanyol ocupa un miler
de treballadors.
Situada a l’avinguda Balmes,
des de la fàbrica de Punto
Blanco han sortit una gamma
de productes que ofereixen
mitjons, mitges, pantis, roba
interior, roba d’estar per casa i
roba de bany, entre d’altres. La
planta de producció de la capital de l’Anoia produeix prop
d’un milió de dotzenes -la unitat de mesura que utilitza el
sector- de mitjons cada any.
De la producció total, un 60%
són mitjons i similars; la resta,
les col·leccions de roba i bany.
En els darrers anys, l’empresa
va ha facturat al voltant dels 20
milions d’euros, sense pràcticament morositat, amb l’objectiu

de potenciar els mercats internacionals.
Amb la vista posada en el món
Indústries Valls s’ha distingit
en la seva llarga trajectòria per
una visió basada en el rigor i la
prudència en l’adopció de les
estratègies empresarials. La vocació exportadora de l’empresa
ha estat present en la mentalitat comercial de la companyia
des de la seva posada en marxa, el 1953, punt de partida d’el
creixement internacional. Avui
Punto Blanco exporta regularment a més de 40 països de tot
el món, amb una forta presència a al sud d’Europa, els Estats
Units, Canadà i el Àsia.
A la fi dels 90, Punto Blanco va
llançar la seva pròpia línia de
roba interior, pijames i banyadors. Avui aquests productes
suposen el 40% de la facturació.
Les previsions de l’empresa van
ser encertades. Amb l’arribada de la crisi econòmica molts
distribuïdors multimarca van
haver de tancar, de manera que
l’empresa va decidir obrir les
seves pròpies botigues. Aquesta estratègia va resultar clau a
l’hora de suportar la crisi. També el fet que el negoci no tenia
deute.
D’altra banda, la companyia ha
volgut anar a contracorrent i
mantenir la fabricació a Espanya. Per guanyar eficiència, inverteix en tecnologia.
Per plantar cara a la competència low cost dels fabricants
asiàtics, la consigna és apostar
per la màxima qualitat. Treballa en el llançament del seu
propi perfum, que distribuirà
de forma exclusiva a les seves
botigues. A més planeja que la
meitat de les seves col·leccions
siguin 100% ecològiques en els
pròxims quatre anys, per a la
qual treballa amb materials de
residu com el plàstic o les xarxes de pesca.

Fàbrica, a l’avinguda Balmes d’Igualada.

Interior de Punto Blanco a Igualada, als anys setanta.

Socis de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, a les Caves Bohigas d’Òdena. AFMI3017. Foto: Procopi Llucià

Homenatge a la vellesa de Capellades, a la Fonda del Tino, el 1948. AFMI3006
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www.veuanoia.cat

#latevaveu
FESTA DE L’ANTIC GREMI DE TRAGINERS
D’IGUALADA. Aquest diumenge 19 de gener a
les 12 del migdia, els típics tres tombs ompliran
els carrers de nou.
@TraginersIgd @MuseuTraginer

CULTURA IGUALADA @culturaigualada

1

L’Hotel del Somiatruites entra
per primera vegada a la Guia
Michelin

2

Roben cablejat elèctric a
diferents punts de Calaf

Instants de La Veu

3

Alguns companys han cregut que el millor homenatge que podem fer al Benet és quedar per fer
un ”carajillo” o el que calgui mentre el recordem
xerrant i rient amb ell. Hem quedat el divendres a
partir de les 7 aquí, al Casal.
La Policia Local d’Igualada
deté dues persones per haver
trencat els retrovisors de 10
vehicles

@veuanoia

Casal Popular Igd @El_Foment
Ha vingut el fred i a Càritas Anoia Segarra necessitem mantes, sacs de dormir i roba de llit.
Porteu-les al carrer Roca nº3 en horari de 09.00
a 13.00 o de 15.00 a 18.00 o dipositeu-les en el
contenidor de Càritas. Ens ajudeu? Moltes gràcies

Càritas Anoia-Segarra @AnoiaCaritas

La iniciativa Diabetroll dona 4.600
euros a Sant Joan de Déu per la recerca
contra la Diabetis Infantil

Tren a petar. Tothom en silenci. Jo estudiant per
l’examen que tinc ara. Entren quatre erasmus i
es posen a parlar altíssim sobre les meravelles
d’Spain perquè la beer és súper barata i no hi fa
fred i fiesta i ole ole.

Eudald Font @fonteudald

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#112 ALBA OSUNA

L’aposta de l’@AteneuIgualadiper l’@AteneuCinemaIGD segueix sent un èxit i demostra la
valentia i visió de la junta de l’entitat per crear
una petita sala de cinema en un espai de cultura
i oci, que continua ple de vida.

Pau Ortínez Martí @pauortinez

Igualadina del 83. Apassionada de la comunicació, mare del Ton, la Gina i la Rita, i aprenenta perpètua. No hi ha dia que no em recordi d’aquella frase d’algun gran filòsof “com
més aprenc més m’adono de tot el que em falta per aprendre”.
Vinculada des de ben joveneta a les entitats i associacions de la comarca, perquè crec que
els grans objectius només s’aconsegueixen plegats. M’agrada sentir-me part d’un projecte i
aprendre de persones meravelloses.
Treballo en comunicació des que tinc memòria. Aquests darrers 12 anys com a cap de comunicació freelance i responsable de ‘Köök, estratègies de marca’ m’han donat la satisfacció de poder ajudar a més de 120 marques a comunicar-se. M’encanta la meva feina perquè
cada projecte et planteja un nou repte i t’obre un nou món.
M’angoixa la pèrdua de l’entorn natural que avança dia rere dia. Crec fermament que aturar-ho passa únicament per un consum responsable, de Km0 i ecològic.

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

Alemanya invertirà 86mil milions d’euros durant una dècada per modernitzar i ampliar el
sistema ferroviari. Així és com s’incentiva l’ús
del transport públic de manera eficient, i no
canviant el nom de les targetes. Les coses es fan
bé a mig termini i no amb mesures a correcuita.

Joan Mangues @jmangues
Jo quan sento als polítics i als mitjans de comunicació parlar de fum tòxic i fum no tòxic m’entren les ganes de riure.
#Tarragona

Toni Marlès @tonimarles
El @CapelladesHC guanya la Copa Generalitat
a casa #Capellades

L’Anoia, un referent d’innovació i sostenibilitat
Àngel Soteras Largo @angelsoteras
L’advocacia de l’Estat representarà gratuïtament
la Fundació Valle de los Caídos. Altres fundacions s’han de rascar la butxaca...

Joan Pinyol @joanpinyolcolom
Muy grande @bsemper; el único de los @populares q en su día se dejó entrevistar por @eljueves... Pero tiene más y mejores méritos...

FOTO: Cesc Sales

Xavier Ribera @xavier_ribera
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ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

“Catalunya és una destinació líder i un referent en l’àmbit turístic i
cal aprofitar-ho perquè repercuteixi en el bé de tota la societat i tot el
territori”#guardonsturisme19 @turismecat

Mantenir un control màxim en totes les fases de
la cadena de producció, aconseguint processos
més eficients, sostenibles i optimitzant costos,
són objectius prioritaris de les empreses

Joan Roig

Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga

Solucions
per a una logística eficient

M

antenir un control màxim en totes les fases
de la cadena de producció, aconseguint
processos més eficients, sostenibles
i optimitzant costos, són objectius
prioritaris de les empreses. En aquesta ocasió, voldria parlar-vos d’un cas
pràctic desenvolupat per l’empresa
Dinalager, amb el suport del Centre
tecnològic LEITAT, centrat en la millora de la logística interna d’un magatzem o planta de producció.
El repte tecnològic es centrava en
la millora dels carrils de rodets presents en les zones de preparació de
comandes o picking dinàmic, àrees
de Carton Flow, així com també en
transportadors o conveyors per al
flux de paqueteria o caixes contenidores. Concretament, a partir del
disseny i desenvolupament d’un dispositiu acoblable motoritzat per l’accionament de les rodetes d’un carril
estàndard.
El disseny inicial va constar d’un
motor elèctric que actuava sobre un
eix al que anaven acoblats dos engranatges tipus vis sens fi, que engranaven amb dos eixos a 90º. Aquests
eixos anaven situats en l’espai que hi
ha entre dues rodetes consecutives
del carril, que per fricció feia que
aquestes giressin. Aquell prototip,
però, no era plenament funcional ja
que requeria d’un ajustament complex a causa, d’entre altres coses, de
la rigidesa del mecanisme i de les
àmplies toleràncies que presentava
tant el conformat del carril com la
posició de les rodetes. Així mateix, la
posició del motor limitava de forma
considerable les dimensions d’aquest
i, per tant, la seva potència.
Algunes de les millores que es van

ORIOL AMAT @oriolamat

Consellera d’ Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.

Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat
L’INE ha publicat les dades del Directori Central d’Empreses
corresponents a l’1 de gener de 2019. El nombre d’empreses amb
domicili social a Catalunya va créixer un 2% el 2018. S’ha recuperat el nombre d’empreses de fa 10 anys

Espai patrocinat per

plantejar en el nou disseny van ser:
(1) la regulació de la pressió de contacte entre la goma i la roda del carril, que l’usuari pot ajustar mitjançant
un simple tornavís, (2) la millora del
contacte goma-rodeta, a partir de
l’addició de juntes tòriques convenientment allotjades a l’eix, (3) un
motor amb majors prestacions que
ofereixi una velocitat i parell del motor adequades per l’aplicació, i (4) la
robustesa de l’equip per a poder esser
utilitzat a l’indústria, que resulta un
aspecte clau. A més, per augmentar
la fiabilitat i durabilitat del producte,
es va considerar incloure una petita
sensòria que arranqui i pari el motor
només quan sigui necessari.
Al final el que s’aconsegueix és disposar d’un producte nou que millori les
solucions de rodament a l’industria,
totalment adaptable a les necessitats
de cada client a fi de poder satisfer
els seus requeriments.
Iniciatives com aquesta són un clar
exemple on una aposta ferma per a la
innovació, en aquest cas des de l’òptica d’una empresa familiar, és factor
clau per a la millora del seu producte,
aportant-li una major competitivitat
i situant-la com a referent i líder al
mercat, exportant els seus dispositius
de rodament a més de 20 països.

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
El grup de Singapur TDCX, dedicat a la transformació digital,
posa la seu europea a Barcelona.

Els homes que compleixin
els requisits poden demanar
el complement de pensió,
Santiago Portillo i Castellet
Advocat
santiagoportillo.cat

El
Tribunal de Justícia de la Unió
josepsoriguera.advocat@icab.cat
Europea estén el “complement
de pensió de maternitat” de les
dones també als homes

A

mb efectes 01-01-2016
es va incloure en la Llei
General de la Seguretat
Social l’anomenat “Complement de Pensió de Maternitat”.
Consisteix en que totes aquelles
DONES que tinguin dret a pensió
contributiva de jubilació i viduïtat
o incapacitat permanent reconegudes a partir de l’1-1-2016, que hagin
TINGUT FILLS/FILLES (biològics
o adoptats) amb anterioritat a la
pensió, gaudiran d’un complement
de la pensió a raó d’un percentatge
que varia segons el nombre de fills/
filles computables (a partir de dos).
Així, per 2 fills/filles és un 5 %, per
3 un 10 % i per 4 o més un 15 %.
S’exclou la jubilació anticipada per
voluntat de la treballadora i la jubilació parcial fins que no esdevingui plena. A aquest complement, de
conformitat la norma que el regula,
sols tenen dret les dones. Doncs bé,
la recent sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea (TJUE)
de data 12-12-2019 conclou que la

norma, a l’excloure als homes i essent aquests també progenitors (biològics o adoptants), constitueix
una discriminació directa per raó
de sexe i, conseqüentment, el TJUE
ens està dient que la norma és contrària a la Directiva 1979/7/CEE
relativa a l’aplicació progressiva del
principi d’igualtat de tracte entre
homes i dones en matèria de Seguretat Social. A partir d’ara l’INSS
s’haurà de pronunciar, que al meu
criteri, no pot ser altre que reconèixer el complement també als homes, a banda que el Govern haurà
d’adaptar la vigent norma nacional
a la Directiva europea segons la interpretació del Tribunal de Luxemburg. Entenc també que des d’ara
els homes que compleixin els requisits poden demanar el complement
de pensió, tant als que obtinguin de
nou la pensió com els que ja la tenien reconeguda (recordem sempre
pensions a partir de 1-1-2016). Tot
és molt recent però el TJUE diu el
que diu. Ho anirem seguint.
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Amb la col·laboració de:

“El principal risc a què s’exposen les empreses són els impagaments”

Fusté Mediadors
d’assegurances
Quina és l’activitat econòmica que es desenvolupa
des de Fusté Mediadors?
Ricard Fusté: Som una agència d’assegurances. A diferència de les corredories, treballem per a una única companyia que en aquest cas és Crédito
y Caución, que comercialitza l’assegurança de crèdit. No és l’únic actor,
però té una quota de mercat del 50%.
Nosaltres realitzem la funció de mediadors entre companyia i assegurat.

Què és l’assegurança de
crèdit?
Bàsicament, és una assegurança que
permet a les empreses controlar i
cobrir el risc d’insolvència dels seus
clients. És una assegurança dirigida
a les empreses, siguin persones jurídiques (societats) o persones físiques
(autònoms). Les visitem i si venen a
crèdit o no venen sempre al comptat,
objectivament existeix el risc que no
cobrin al venciment. Entreguen la
mercaderia o executen el servei i potser cobren al cap de seixanta dies o els
que siguin, o potser, no cobren mai.
Perquè tothom és bo fins al dia que
deixa de ser-ho.
Nosaltres cobrim aquest risc a través
de l’assegurança, que retorna al venedor un percentatge significatiu de
l’import que ha facturat, i així l’empresari pot minimitzar els efectes de
l’impagament del seu client. En qualsevol cas, el nostre servei es basa sobretot en la prevenció. El principal
risc a què s’exposen les empreses són
els impagaments.

Quins avantatges té davant d’una corredoria?
Sempre he optat per treballar per a
una sola companyia, ja que des de
l’agència tinc l’avantatge de tenir accés
a la base de dades de Crédito y Caución, la qual cosa em permet exercir
una funció molt important: assessorar l’assegurat i ajudar-lo a prevenir
possibles impagaments. La nostra
feina no acaba amb la venda de l’assegurança. Tenim informació de les
empreses a qui venen o volen vendre

Fusté Mediadors d’Assegurances societat
constituïda l’any 1993,
continuadora de l’activitat de Josep Fusté
i de Ricard Fusté a
títol individual

Sector Assegurances
Ubicació Avda. Barcelona, 180 08700 Igualada
Treballadors
Any fundació 1929

els nostres assegurats, i els ajudarem a
prendre la millor decisió, sense perjudici de guardar la confidencialitat que
és inherent al sistema. Contribuïm a
millorar i fer més proper un producte que, de tota manera, els assegurats
poden utilitzar molt bé a través de
la pàgina web de Crédito y Caución.
D’altra banda, cal assenyalar que, a
diferència d’altres assegurances, la de
crèdit no s’utilitzarà només una vegada o dues, ja que una empresa pot
patir molts impagaments al llarg de
la seva existència. Fins i tot en un sol
any. Pot no haver-n’hi cap, però també
poden haver-n’hi cinquanta o més.

Tants?
Una empresa pot tenir 10 clients, amb
la qual cosa el risc que no paguin és petit, per una simple raó estadística. Tot
i que, en contrapartida, els impagats
que vinguin seran més grans. En canvi,
una altra empresa en tindrà 500. Llavors, és molt probable que tingui una
o més enganxades. En definitiva, la sinistralitat en l’assegurança de crèdit és
freqüent, i per tant, caldrà assessorar i
ajudar els assegurats més sovint.
Quan ens presenten un avís d’insolvència, no és tècnicament un sinistre,
ja que tenim l’oportunitat de cobrar
del client morós i, si no resulta insolvent, tampoc no caldrà indemnitzar.
Amb això vull dir que el servei inclou
la gestió de recobrament, que no portem des de l’agència, ja que se n’encarreguen els advocats de Crédito y
Caución. Però, la meva formació com
a advocat em facilitar poder fer-ne el
seguiment i informar els assegurats.
Aquest tipus d’assegurança no és obligatòria, però és altament recomanable.
No és una assegurança obligatòria,
però crec que sí que és recomanable.

experiència prèvia. Altres empreses
tenen ja una cartera de clients estable,
però això no vol dir que no estiguin
exposades al risc d’impagaments. Es
tendeix a pensar que els clients propis són els millors del món, la qual
cosa és lògica fins a cert punt. Però
caldria ser més conscients dels riscos
i, si ens remetem a la història, i sense haver d’anar gaire lluny, trobarem
molts exemples d’empreses de tota la
vida que d’un dia per l’altre han hagut
de tancar. D’altra banda, l’economia és
cíclica i en períodes de crisi, com va
passar el 2008 i els anys següents, els
impagaments es disparen, augmenten
de manera exponencial.
La darrera crisi es va endur la meitat
d’empreses del sector de la construcció. En clau local, pensem en les empreses del sector tèxtil que hi havia fa
30 anys i les que hi ha ara. La crisi i
l’impagament arriben quan menys
se’ls espera i poden implicar un problema financer gravíssim, de vegades
fatal, per a l’empresa afectada.

Sigui quin sigui el perfil de
L’altre producte que col’empresa?
mercialitzeu és la caució.
Només cal que tingui clients a qui
vengui a crèdit. Les empreses noves
poden sentir més la necessitat perquè
agafen clients amb qui no tenen una

És menys conegut perquè es dirigeix a un mercat més específic. És un
producte alternatiu a les fiances que

exigeix l’administració pública a les
empreses que hi contracten. Han de
dipositar una fiança per licitar i una
altra per respondre de l’execució de
l’obra si guanyen el concurs. També
als apis, per exemple, se’ls demana
una fiança per poder exercir. Substituir la fiança per una assegurança de
caució permet alliberar recursos financers.

Quins altres productes
oferiu a la vostra agència?
Informes comercials i serveis de control de riscos, també lligat amb la prevenció. Els comercialitza Iberinform,
que és una altra empresa del grup.

L’empresariat és conscient
de la importància de la
prevenció?
Penso que sí, en termes generals, però
hi ha de tot. Crec que és ser temerari o
bé inconscient no prendre cap mesura
per prevenir els impagaments o caure
en l’error de pensar que els nostres clients mai no ens deixaran a l’estacada.
Tothom té una assegurança contra els
incendis o els robatoris, però és més
improbable aquest risc que el de patir
un impagament. Moltes empreses han
de tancar per culpa dels impagaments.
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El Consell Comarcal dona feina a 45 persones que eren a l’atur
REDACCIÓ / LA VEU
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l Consell Comarcal
de l’Anoia ha posat en
marxa els programes
Treball i Formació i Enfeina’t,
que donaran feina, respectivament, a 31 i a 14 anoiencs en
situació d’atur, amb contractes
de 6 i 12 mesos.
El vicepresident del Consell,
Jordi Cuadras, afirma que
“fem un esforç per a incorporar al mercat laboral aquelles
persones que tenen més dificultats per a trobar un lloc
de treball, tot aportant-los
nous coneixements i competències perquè quan deixin
de participar al pla d’ocupació
tinguin millors oportunitats
de trobar una feina. L’objectiu dels dos programes és fer,
durant aquest període de sis i
dotze mesos, de palanca perquè aquestes persones puguin
tornar a la roda del mercat laboral.
Amb les xifres que hi ha a la
comarca, aquesta tasca centra
totes les nostres atencions en
l’àmbit de l’ocupació i és una
prioritat absoluta pel govern
del Consell Comarcal”.
El Programa Treball i Formació s’inclou en el Pla de
Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació del Servei

Totes tindran contractes de 6 o 12 mesos de
durada i desenvoluparan tasques en àmbits
diversos com el medi
ambient, les energies,
el manteniment o els
serveis a les persones
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el seu objectiu
és facilitar a les persones en
situació de desocupació, amb
més dificultats d’accedir al
mercat de treball o allunyades
d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, una millora
en l’ocupabilitat amb noves
competències professionals,
mitjançant formació i experiència laboral, en un entorn
productiu real.
Aquest objectiu es materialitza ara en la seva contractació
per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i
d’interès general. Al mateix
temps, rebran determinades
accions formatives amb l’objectiu d’augmentar tant els
seus recursos acadèmics com
els professionals, i les eines de
cerca de feina i reinserció laboral.
Aquestes 31 persones s’in-

tegraran en el programa del
Consell Comarcal anomenat
Manteniment, millora i condicionament de parcs, jardins i
espais verds, que permetrà rehabilitar i promocionar diversos espais verds de la comarca,
potenciant el manteniment
i respecte dels ecosistemes
existents i fent tasques de recuperació i preservació de zones d’interès turístic i natural.
En aquest programa participen setze municipis: Cabrera
d’Anoia, La Torre de Claramunt, Rubió, els Hostalets de
Pierola, Masquefa, la Pobla de
Claramunt, Òdena, Vallbona
d’Anoia, Carme, Capellades,
Calaf, la Llacuna, Sant Martí

Creix un 1,8% el nombre d’usuaris
del “carrilet”
REDACCIÓ / LA VEU
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errocarrils de la Generalitat (FGC), ha donat
a conéixer aquesta setmana que durant els darrers
12 mesos ha augmentat l’ús de
la línia Llobregat-Anoia en un
1,8%. En total, la xifra d’usuaris és de 91,2 milions.
Les mateixes fonts indiquen
que en el darrer exercici va
incrementar un 4,4% el nombre de viatges respecte el 2018.
Segons l’ACN, en el cas de la
línia Llobregat-Anoia, que
dona servei a municipis com
Igualada, Vilanova, Piera i
Masquefa, a més de Martorell,
hi va haver 24,7 milions de validacions, un 7% més respecte
el 2018.
Els increments més importants eren a la segona corona
(de Colònia Güell a Martorell Vila), amb un creixement
d’usuaris del 18,9%, molt per
sobre de la mitjana de la línia. Pel que fa els ramals de

Manresa i Igualada creixien,
un 7,2% i un 1,8%, respectivament.
Els 91,2 milions d’usuaris és
un nou rècord històric. En
les línies metropolitanes del
Vallès, la demanda ha arribat
fins als 66,3 milions de viatges,
això és un 3,5% més que l’any
passat. Es tracta del quart any
consecutiu que s’aconsegueix
un rècord, després dels perllongaments a Terrassa i Sabadell. Aquest 2019, on més s’ha
notat l’increment d’usuaris ha
estat al conjunt de les estacions
del municipi de Sant Cugat
del Vallès (La Floresta, Valldoreix, Sant Cugat, Mira-Sol,

Hospital General, Volpelleres
i Sant Joan), on la demanda
ha crescut un 9,4%. A les de
Terrassa ha pujat un 5,4% i a
les de Sabadell, un 8,8%. A les
estacions de la zona urbana
de Barcelona, entre Plaça Catalunya i Gràcia l’increment
d’usuaris ha estat de l’1,7%; al
ramal Tibidabo del 0,7% i a la
resta d’estacions de Barcelona,
concretament de Sant Gervasi a Reina Elisenda, del 0,6%.
A les estacions de la corona
1 (Peu Funicular, C. Aigües,
Vallvidrera Superior, Baixador
de Vallvidrera i Les Planes) en
conjunt l’augment de passatgers ha estat de l’1,2%.

de Tous, el Bruc, els Prats de
Rei i Castellolí.
De la seva banda, el projecte
Enfeina’t s’adreça a persones
en situació d’atur de llarga
durada, inscrites a les oficines
de Treball del SOC un mínim
de 12 mesos, continuats o no,
dins d’un període de 18 mesos.
Aquest té com a objectiu facilitar l’adquisició d’experiència
laboral mitjançant la formalització d’un contracte a les persones participants que, a més,
també rebran un acompanyament individualitzat i diverses
accions grupals, amb l’objectiu
de fer un seguiment al lloc de
treball i, a la vegada, tenir un
reforç competencial durant

tota la contractació, per tal de
proporcionar recursos i eines
per assolir una futura inserció
al mercat de treball.
Mitjançant les 14 contractacions laborals que realitzarà el
Consell Comarcal de l’Anoia,
es posaran en marxa projectes comarcals en els àmbits de
Medi Ambient, Energies i Sostenibilitat, Manteniment Urbà
i Manteniment i Reparació
d’Instal·lacions i Habitatges i,
finalment, Educació i Serveis
de Proximitat i d’Atenció a
Persones. En aquest programa
hi participen set municipis:
Carme, Calaf, Capellades, El
Bruc, La Torre de Claramunt,
La Pobla i Òdena.

Toni Prat, reconegut
com un dels millors
advocats d’Espanya

REDACCIÓ / LA VEU
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a prestigiosa guia
nordamericana
Best
Lawyers ha reconegut
a l’igualadí Toni Prat Jorba
com un dels millors advocats
de l’Estat espanyol. Prat, que
se’l menciona dins la categoria
de Dret Fiscal, és un dels 54
professionals de la seva companyia, Andersen Tax& Legal,
que ha estat reconegut per la
guia nordamericana. Aquest
és el segon cop que l’advocat

anoienc rep aquesta distinció,
després de la que va rebre l’any
2018.
Andersen Tax & Legal és firma
espanyola d’Andersen Global,
una associació internacional
de professionals fiscals i legals
a tot el món. Establerta el 2013
per la firma membre Andersen Tax LLC, Andersen Global compta avui amb més de
2.500 professionals i té presència a 79 localitzacions a través
de les seves firmes membre i
firmes col·laboradores.
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Igualada estrena una nova eina contra els incívics
detenint dues persones per trencar retrovisors
REDACCIÓ / LA VEU
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a regidora de Governació, Interior, Hisenda
i Organismes Externs,
Carlota Carner, ha explicat que
la creació d’aquest instrument
administratiu s’emmarca en la
lluita contra l’incivisme, que
l’Ajuntament s’ha marcat com
a prioritat. “El nostre projecte
aposta perquè Igualada sigui
una ciutat amable, en què, per
definició, no hi tinguin cabuda
els comportaments contraris al
civisme”.
La tinenta d’alcalde, que ha
comparegut acompanyada del
cap de la Policia Local, Jordi Dalmases, ha assegurat en
aquest sentit que els autors
d’acte de vandalisme “no només embruten i fan malbé els
nostres carrers, sinó que provoquen importants costos de reparació o reposició d’elements
del mobiliari i de l’entorn urbà”
i ha asseverat que “tothom té
el dret a divertir-se però no
a fer actes incívics, l’incivisme no pot tenir impunitat. És

en aquest context que la nova
Unitat pretén assolir la màxima eficiència temporal entre la
denúncia dels fets i l’obertura
del corresponent expedient, ja
que centralitza un procés que
fins ara es feia des de diferents
departaments municipals, en
funció del tipus d’infracció. “Es
tracta, en resum, d’evitar que
els procediments administratius s’eternitzin. L’Ajuntament
ha de donar una resposta ràpida als comportaments que
contravenen la convivència”.
Carlota Carner ha exposat alguns exemples recents d’aquesta eficàcia en la lluita contra
el vandalisme, com ara la detenció i immediata obertura
de diligències judicials contra
dos individus que aquest cap
de setmana havien trencat els
retrovisors de deu vehicles,
o la identificació, gràcies a la
col·laboració ciutadana, de les
persones que fa unes setmanes
van arrancar la bandera instal·
lada a la rotonda de l’avinguda
d’Àngel Guimerà; s’ha celebrat
ja un judici ràpid i els infrac-

tors han estat condemnats per
un delicte lleu de dany i han de
pagar una multa, a més d’indemnitzar l’Ajuntament en
responsabilitat civil.
Un altre exemple són les pintades que van aparèixer per
diferents indrets de la ciutat al
voltant de les festes de Nadal.
En aquest cas la Policia Local
ha identificat els responsables
i s’han obert 12 expedients
sancionadors per la infracció
de les ordenances municipals.
Carner ha volgut deixar clar
que “no som un ajuntament
repressor, simplement entenem que vandalisme no
pot tenir cabuda en aquesta

ciutat” i ha subratllat que, a
banda de l’eficàcia policial i
administrativa, l’Ajuntament
també aposta per la pedagogia i ha fet i farà campanyes
de sensibilització per afavorir els comportaments cívics”.
En aquest sentit, ha destacat
que “Igualada és una ciutat
tranquil·la, neta i agradable.
Hi ha una minoria que va en
contra d’aquest concepte de
ciutat amable i l’Ajuntament
hi seguirà actuant amb contundència”. Carner i Dalmases
han demanat a la ciutadania
que col·labori, en la mesura
que sigui possible, en aquesta
lluita contra l’incivisme.

Magí Senserrich
serà el nou
president de Fira
d’Igualada

L’igualadí Magí Senserrich i
Guitart serà el nou president
de Fira d’Igualada, en substitució de Joan Domènech i
Ventura, actual president de la
Unió Empresarial de l’Anoia.
Senserrich, professor i vinculat durant molts anys a la
Jove Cambra d’Igualada, fins
arribar a ser l’any 2018 Vicepresident Mundial per Europa d’aquesta organització, ha
estat ratificat aquesta setmana
per la junta directiva de l’entitat firal igualadina.

Per Sa

ia

Servei

·

Qualitat

· Proximitat

Diumenge obert
Polígon i Cal Font

18

| IGUALADA

El Consell Comarcal
convoca pel 23 de gener
una nova trobada de la
Comissió LGTBIQ+
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El Parc Central tindrà un skatepark
de tipus “bowl”
REDACCIÓ / LA VEU

La Comissió LGTBIQ+ del
Consell Comarcal de l’Anoia
celebrarà la seva segona trobada el proper 23 de gener a les 6
de la tarda. D’aquesta manera,
es comença a posar fil a l’agulla
al treball iniciat al mes de novembre quan més d’una trentena de joves van participar en la
primera trobada de la Comissió LGTBIQ+ de l’Anoia, convocada per la Taula Comarcal
de Professionals de Joventut
del Consell Comarcal.
La comissió es va obrir a qualsevol jove d’entre 12 i 35 anys,
amb l’objectiu de treballar sobre els drets de les persones
lesbianes, gais, transgènere,
bisexuals i intersexuals a la
comarca i, tant l’equip de professionals de joventut com
l’equip de govern del Consell
Comarcal, valoren amb molt
d’entusiasme l’alta participació
a la trobada i el gran nombre
de propostes sorgides durant la
comissió.
El proper 23 de gener, de 18 a
20h, s’ha convocat una segona
trobada de la comissió en què
s’abordaran, des de diferents
grups de treball específic, temàtiques pertanyents a quatre
grans àrees: Educació, formació especialitzada i acció als
centres educatius; Visibilitat,
orgull i acció de carrer; Comunicació, difusió i xarxes socials;
i Cures, suport i atenció a les
persones del col·lectiu LGTBIQ+.
La consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI, Carme
González, afirma que “resulta
fonamental crear espais de debat i reflexió al voltant d’aquestes qüestions, que involucrin
els més joves de manera activa
i contribueixin a seguir avançant cap a la plena normalització i l’eliminació de qualsevol
actitud discriminatòria”.
Per participar de la comissió,
que és oberta a qualsevol jove
d’entre 12 i 35 anys, no cal haver participat a la primera trobada i només cal inscriure’s a
l’enllaç bit.ly/lgtbiqanoia. Mési
nfo a joveslgtbiq@anoia.cat.

L

’opció del tipus bowl
ha estat la més votada
entre els prop de 1.400
joves que han participat en el
procés per decidir quina mena
d’skatepark s’instal·larà al Parc
de l’Onze de Setembre, al costat del Central. Aquesta opció
ha rebut 855 vots, xifra sensiblement superior als 434 vots
assolits per l’opció street.
La regidora d’Acció Social i
Habitatge, Carme Riera, ha
valorat especialment la bona
participació, que demostra
que “el jovent se sent implicat
en els projectes que tenen relació amb les seves necessitats,
en aquest cas amb el seu lleure. Per tant, la primera bona
notícia és que ha estat un procés participatiu participat”.
Pel que fa al resultat concret i
a la seva gestió, Riera ha destacat que “és evident que hem
rebut l’encàrrec que el nou
skatepark sigui bàsicament
del tipus bowl, però tampoc
volem menystenir la notable quantitat de joves que ha
votat per l’opció street, així
que aquesta tipologia també
tindrà presència –òbviament
més reduïda- en la futura ins-

Gairebé 1.400 joves
han votat en el procés
participatiu per
dissenyar el futur equipament esportiu
tal·lació. Crec que d’aquesta
manera donem una resposta
adequada a la demanda que
els joves ens han fet a través
d’aquest procés participatiu”.
D’aquesta manera es culminarà el camí obert el 2018, quan
l’Ajuntament va iniciar un
procés participatiu per definir
com havia de ser l’ampliació
del Parc Central, que destinava una part al joc i al lleure
d’infants i joves. Aquest procés

va anar especialment adreçat a
escoles, instituts, entitats i famílies, que van fer propostes
per decidir com havia de ser el
Parc Onze de Setembre, ubicat
a l’illa del costat de l’Hospital.
Un cop finalitzat el procés
participatiu, l’equip d’arquitectes ha estat dissenyant el
Parc en funció dels resultats
obtinguts, i el projecte preveu
destinar una parcel·la de 1.800
m2 a la instal·lació d’un skatepark. Aquesta instal·lació formarà part d’una àmplia zona,
amb uns 25.000 m2, que es
transformarà en un espai amb
jocs singulars i elements paisatgístics atractius que combinin joc, natura i esport per a
un públic familiar.

El CAP Igualada Nord farà un curs
per a cuidadors no professionals
REDACCIÓ / LA VEU
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l CAP Igualada Nord
farà el sisè Curs per a
cuidadors i cuidadores
no professionals de persones
en situació de dependència.
L’objectiu és capacitar als cuidadors no professionals per
tenir cura de les persones
dependents i de sí mateixos,
facilitant coneixements i donant-los eines per a poder-ho
portar a terme.
El curs combina presentacions
teòriques amb el plantejament
de casos pràctics, així com el
treball en petits grups.
La finalitat del curs és facili-

tar els coneixements pràctics
per poder efectuar cures adequadament; donar eines per a
millorar la comunicació entre
la persona cuidadora i la persona dependent; donar suport
per a resoldre dubtes i/o situacions que es poden presentar
en la relació entre cuidador i
persona dependent o dubtes
sobre la seva patologia; conèixer els recursos sociosanitaris existents a la nostra àrea i
crear un espai per a compartir
experiències i de suport entre
cuidadors no professionals.
Els continguts del curs estan
dividits en tres àrees: àrea de

la salut, àrea social i àrea psicològica. El curs, acreditat pel
Departament de Benestar Social i Família, és de 28 hores
distribuït en 9 sessions. Hi ha
uns mòduls temàtics de 3 hores de durada (de 16 a 19h) ,
excepte el primer i el darrer
dia que són de 3,5 hores (de
16 a 19:30h. Les sessions seran els dijous, del 23 de gener
al 19 de març.
Aquest curs es durà a terme a
l’Aula d’Educació Sanitària del
CAP Igualada Nord i és per a
20 alumnes màxim. Més informació al mateix CAP, situat
al C/Bèlgica, 5.

L’Hotel del
Somiatruites entra a la
Guia Michelin
El Somiatruites comença l’any
2020 amb bones notícies: per
primera vegada l’Hotel del Somiatruites, projectat per l’arquitecte Xavier Andrés, entra a
la Guia Michelin. La prestigiosa guia vermella parla d’un hotel “molt original” que “uneix el
disseny i la funcionalitat amb
una clara vocació sostenible”.
En aquest sentit, la guia destaca
que “aquí tot està estudiat, per
això a la coberta hi tenen un
hort que funciona com aïllament i abasteix de verdures”.
El restaurant revalida la fita
dels darrers anys i es manté a
la Guia Michelin d’Espanya i
Portugal amb el Bib Gourmand
–que ostenta des de 2017– que
reconeix els establiments que
ofereixen una cuina d’alta qualitat a preus assequibles.

Dimarts vinent,
conferència sobre la
fisioteràpia i els seus
beneficis en la salut
L’associació de psicòlegs de
l’Anoia ha organitzat pel proper dimarts 21 de gener a les
7 de la tarda a la Biblioteca d’
Igualada, una xerrada a càrrec
de Cristina Bravo, Doctora en
Fisioteràpia amb més de 20
anys d’experiència, coordinadora del grau de fisioteràpia i
nutrició del Campus d’Igualada UdL.
Aquesta conferència parlarà dels efectes del moviment
conscient i la seva repercussió
en la salut mental. El moviment conscient es pot descriure com tot aquell moviment que constantment està
monitoritzant les sensacions
i percepcions internes i externes de la persona. Es consideren moviment conscient
tècniques com el Tai Chi, ioga,
Qi Kung o la dansa en diverses
modalitats. En l’àmbit de la fisioteràpia existeix l’especialitat
de Salut mental que inclou diverses tècniques de moviment
conscient, amb una amplia
evidència científica en relació
a patologia mental, dolor crònic i psicosomàtic.
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El Centre de Dia
Veuanoia.cat va créixer un 30% el 2019
Montserrat recull 462€
amb un calendari solidari
euanoia.cat supera
REDACCIÓ / LA VEU
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finals de 2019 els treballadors i usuaris del
Centre de dia Montserrat es van animar a col·laborar amb la Marató de TV3 i
entre tots van pensar una activitat per recaptar diners i que
fos plaent i divertida per tots.
La idea que més va engrescar als usuaris va ser crear un
calendari de sobretaula amb
fotografies divertides de totes
les persones que fan el dia a
dia d’aquest centre gestionat
pel Consorci Sociosanitari
d’Igualada (CSSI).
El resultat ha estat un calendari solidari molt pràctic, maco
i divertit, que s’ha posat a la
venda per 6 euros i del que se
n’han venut un total de 153
exemplars, tots els que hi havia disponibles. Els beneficis
del calendari, que han sumat
462€, s’han destinat íntegra-

ment a la Marató de TV3,
aquest any destinada a les
malalties minoritàries.
Des del CSSI s’agraeix a l’empresa Gràfiques Vilanova i a
tots els treballadors del centre
la seva predisposició i col·laboració que han mostrat per
aquest projecte solidari.

per primera vegada
els 300.000 usuaris
únics en un any. En concret,
l’any passat van ser 306.420
usuaris únics els què van visitar el portal digital de La Veu
de l’Anoia. Aquestes xifres suposen un increment del 30%
respecte l’any 2018, en què el
portal va tenir 234.445 usuaris
únics. Les xifres encara són
més espectaculars si es comparen les xifres de fa 2 anys. El
2017 van ser 130.000 usuaris
únics, així que en només dos
anys el portal ha doblat els resultats, creixent un 134%.
En el número de visites totals
a la web, l’increment de veuanoia.cat també és notable.
Així, el portal ha registrat
557.931 visites l’any 2019, per
les 414.399 que va aconseguir el 2018. Això suposa un
increment del 34% en només
un any.
Si ens fixem en la notícia més
llegida d’aquest 2019, desta-

ca la negativa de TV3 a retransmetre la Cavalcada de
Reis d’Igualada per no tenir
problemes amb els col·lectius
antipintura. Aquesta notícia
va arribar a les 27.000 visites
a veuanoia.cat
Les xifres globals de l’any
2019 van ser les millors de
la història del portal i les del
darrer més de desembre ho
certifiquen. El desembre de
2019 va ser el mes en què més

visites úniques es van rebre
a veuanoia.cat, amb 42.000
usuaris únics i aconseguint
10.000 visites úniques més
que el segon mes amb més
visites de la història, el maig
del 2019.
Totes aquestes dades son recollides per l’Oficina de Justificació de la Difusió, que
audita el trànsit digital dels
mitjans de comunicació de
l’Estat espanyol.

Acaba el grup de suport a La propera edició del Rec.0
cuidadors de familiars
serà del 13 al 16 de maig

REDACCIÓ / LA VEU
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l Servei d’Atenció a la
Dependència i Persones Grans de Serveis
Socials va dur a terme a mitja de desembre la cloenda del
Grup de Suport Emocional i
d’Ajuda Mútua (GSAM), iniciat el passat mes de juny amb
la representació d’una professional de l’àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació de
Barcelona i el seu Servei de
Suport de Programes Socials.
En aquesta edició, hi han participat 18 persones de la ciutat
que tenen cura de familiars
en situació de dependència i
a qui, des dels Serveis Socials
municipals, van recomanar
aquestes sessions, en què han
trobat un espai de relació, suport psicològic i intercanvi

d’experiències i un espai d’ajuda entres persones cuidadores
no professionals.
El grup l’ha conduït una psicòloga, que va iniciar l’activitat a l’Espai Cívic Centre el
passat 21 de juny i que ha tingut continuïtat fins a un total
de 16 sessions d’una hora i
mitja de durada.
El projecte ha tingut una excel·lent acollida per part dels
assistents, que conclouen que
les sessions han contribuït
a alleugerir la sobrecàrrega
emocional i física de la cura,
que conèixer altres persones
cuidadores amb situacions
semblants els ha permès reduir l’estrès i la pròpia soledat,
i que tot plegat es tradueix
també en una millora així la
qualitat de vida de les persones de les quals tenen cura.

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Rec.0 Experimental Stores, el festival
de pop-up stores més
gran d’Europa, ja té dates per
a la seva 22a edició: del 13 al
16 de maig de 2020 l’emblemàtic barri del Rec d’Igualada
tornarà a acollir desenes de
marques de moda i disseny
que vendran els seus estocs a
preus únics. Així doncs, s’obre
la convocatòria per a les firmes de moda i dissenyadors
que hi vulguin participar.
En la darrera edició del mes
de novembre de 2019, el Rec.0

va comptar amb més d’un
centenar de marques i es van
convertir 62 pop-up stores.
Una edició que celebrava el
10è aniversari del festival i que
va comptar, a més, amb una
gran oferta cultural –amb visites guiades al barri, concerts,
sessions de dj...– i on la gastronomia també en va ser la
protagonista amb food trucks
i pop-up bars al llarg de tot el
circuit del Rec.0.
Durant els darrers deu anys,
Rec.0 Experimental Stores, ha
transformat dos cops l’any les
velles fàbriques del barri del
Rec en desús en pop-up stores
de moda i disseny. Una trans-

formació efímera de tan sols
quatre dies, però que ha permès mostrar tot el potencial
del barri.
El Rec.0 s’ha convertit en la
concentració més gran de
vendes especials de marques i
dissenyadors de moda que es
fa a Europa, s’ha consolidat en
deu anys com un nou format
de retail atractiu i innovador
per a les marques i els consumidors. El que va néixer com
un experiment per donar a
conèixer un vell barri amenaçat s’ha convertit en un
gran esdeveniment que rep
més de 120.000 visitants en
cada edició.
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Identitat de
gènere

Q

uè en pensen els joves de
la comarca sobre el capitalisme i el consumisme? I sobre les religions? Què els sembla el feminisme?
Aquests seran alguns dels temes
que, des de La Veu de l’Anoia, hem
anat parlant amb els alumnes de diversos instituts de la comarca. En
aquest espai els joves donen la seva
opinió sobre la temàtica que correspongui en cadascun del programes.
En aquesta edició, amb alumnes
de 1r de Batxillerat de l’Escola Pia
d’Igualada com a protagonistes,
parlem sobre la identitat de gènere
i aquestes són algunes de les reflexions que han aportat. Primer parlem
amb un grup format per la Paula, la
Laura, en Joel i en Baden. Aquestes
són algunes de les seves respostes.
Fins i tot sense ser-ne conscients
acostumem a anar nois amb nois i
noies amb noies. S’hauria de canviar això?
La Paula és la primera que pren la
paraula. Ella està d’acord amb aquesta afirmació, “no som ni conscients
a vegades que ens diferenciem, però
és que ho hem fet des de petits i així
hem anat seguint”. “Crec que això
hauria de canviar i, per mi, la clau
està en l’educació.

La Laura agafa la paraula i ella explica que si veu conductes inadequades
pel que fa a la discriminació de gènere ella les intenta evitar, però també està d’acord en què “a vegades ni
ens n’adonem que aquestes actituds
existeixen”.
Tenen privilegis els homes per sobre les dones en la nostra societat?
Intentem que no sigui així?
En Joel diu que sí, que ell creu que
sí que hi ha privilegis dels homes
en la nostra societat. “Em sap greu
dir-ho però quan veig una conducta
així, encara em quedo callat”, explica
ell mateix, amb molta sinceritat. En
Baden també explica que ell també
“em quedo bastant callat”. No sempre, però, en algun cas sí que ha alçat la veu, explica. I en Joel torna a
prendre la paraula, “sé que és dolent
i intentaré corregir-ho, perquè crec
que no és just”. L’Antoni, el presentador, pren la paraula per animar-lo a
fer-ho i dir-li que “ser-ne conscient
ja és un primer pas important”.
Tant en Joel com en Baden creuen
que en cap cas s’està exagerant la desigualtat entre homes i dones.
Coneixeu el concepte de persona
binària o no binària? Com creieu
que es senten les persones no binà-

“Em sap greu dirho, però quan
veig una conduca
masclista, encara
em quedo callat.
Sé que és dolent
i s’ha d’intentar
corregir, perquè
crec que no és
just”
ries quan, per exemple, han d’omplir documentació en què es demana el seu sexe?
Els quatre alumnes saben què és, una
persona binària: és qui es sent identificat com a home o com a dona,
mentre que una persona no binària
no se sent reflectida amb aquests
termes. La Paula creu que hi ha moltes situacions en què les persones no
binàries poden sentir que “el sistema
no els té en compte”. La Laura sí que
comenta que en alguns casos sí que
permet no especificar el sexe, però
que en la majoria de casos no és així
i pot provocar discriminacions. “Fa
que es sentin apartats de la societat,

L’Escola Pia d’Igualada
és un centre educatiu
que imparteix des de
P-3 fins a 2n de Batxillerat, a més de tenir
també estudis de Formació Professional. S’hi
fa classe des de 1732.

Antoni DeFebrer
Presentador
d’Els Joves tenim Veu

MIRA TOTA
L’ENTREVISTA A:

Col.labora:
Patrocina:
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“És molt injust
que només pel fet
d’haver nascut
home ja tinguis
uns privilegis i
que si ets dona
aquests hagis de
currar per tenirlos”
ja que no es senten identificats amb
allò que està socialment acceptat”,
explica en Joel.
Acabem amb el primer grup i passem al segon, format per la Júlia,
l’Armand, l’Èric i la Maria. Amb ells
seguim plantejant diverses qüestions.
Com veieu el moviment feminista?
La Júlia és de les què defensa clarament aquest moviment, “tot i això,
sé que podria fer encara molt més”.
“És molt injust que un home només
néixer ja tingui el seu respecte i una
dona se l’hagi de currar”, afegeix.
L’Armand creu que és un tema d’actualitat, però que de totes maneres,
no és molt proper a ell. De totes maneres, creu que si veiés una agressió
masclista greu, ell actuaria “sense
pensar-ho”. L’Èric actua de la mateixa manera i explica que és conscient
que podria fer més en aquest sentit.
Com es sent una persona no binària en la nostra societat?
“Et sents exclòs perquè no t’està representat de la manera que et sents
tu”, explica la Júlia. “No és just perquè no tenen la mateixa facilitat per
expressar-se que aquelles persones
que sí que ens sentim binàries”, afegeix l’Armand.
L’arribada de la ultradreta a la primera línia política del país facilita
actituds contra aquestes persones?

La Maria és de les que creu que estan
augmentant els dos extrems, “per
una banda s’obre la ment amb el moviment feminista, però per l’altra hi
ha un gran grup de gent que va en
contra d’aquest moviment”.
“Fa por que si la ultradreta acaba
governant i s’imposen els seus mètodes, això no es podrà aguantar”,
sentencia amb contundència l’Èric.
I aquestes són algunes de les reflexiona que hem compartit amb els
alumnes de 1r de Batxillerat de l’Escola Pia. Per veure el programa sencer, ho podeu fer a través del codi
QR que trobareu a la pàgina anterior.

“Fa por que la
ultradreta acabi
governant i
s’imposessin els
seus mètodes.
Això no es podria
aguantar”
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Espai patrocinat per

Montbui celebra la seva Festa Major d’hivern
MONTBUI / LA VEU

D

iumenge passat va tenir lloc a la parròquia
de Sant Maure la tradicional cerimònia solemne
en honor al patró Sant Maure,
celebrada a l’església del Nucli
Urbà de Montbui, i cantada
per la Coral Si Fa Sol. Amb
aquest acte solemne va donar
inici a la Festa Major d’Hivern, que es durà a terme fins
el proper dia 24, i que inclourà
nombroses activitats.
Avui divendres a partir de
les 11 del matí començarà a
Mont-Àgora (Sala Auditori)
l’espectacle infantil “Kle”. Es
tracta d’un espectacle basat en
l’artista Paul Klee, i que anirà
a càrrec d’Addaura Teatre Visual.
A les 8 del vespre, es durà
a terme a l’Ateneu Cultural
i Recreatiu del Nucli Antic
la xerrada “El naixement de
l’Ateneu i els seus primers 100
anys”, activitat emmarcada en
el Centenari de l’Ateneu Cultural i Recreatiu.
I a partir de les 11 de la nit,
al Centre Cívic i Cultural La
Vinícola s’organitzarà el 17è
Concurs de Monòlegs, amenitzat per l’humorista Miguel
Angel Marín. Hi haurà premis
pels tres primers classificats
(150, 100 i 50 euros respecti-

vament).
Dissabte al matí, a partir de les
11, començaran a diferents activitats infantils per a la mainada. Hi haurà tirolina-rocòdrom i jocs tradicionals. A les
12, a la Biblioteca Mont-Àgora, donarà inici l’activitat familiar “Contes a flor de pell”
(aquesta activitat requereix
inscripció prèvia i està especialment adreçada a famílies
amb infants d’1 a 5 anys).
Ja a la tarda, a partir de les 4,
hi haurà Jocs Infantils i Xocolatada al Nucli Antic, a càrrec
del Grup d’Esplai Montbui (la
xocolatada començarà a les
17.30 hores).

A dos quarts de cinc de la
tarda, donarà inici a l’Ateneu
Cultural i Recreatiu un campionat del joc de cartes de la
botifarra.
I a les 18 hores, a la Sala Gran
de Mont-Àgora començarà la
festa d’animació “Disco Per
Xics”. La companyia Fadunito presentarà a Montbui una
gran festa familiar, on es barrejarà música, ball, teatre i noves Tecnologies. Activitat gratuïta, i especialment adreçada
a la mainada.
El mateix dissabte, però a les
21 hores, començarà a l’Ateneu de Sant Maure el tradicional “Sopar de Sant Maure”, que

inclourà l’actuació musical de
Miguel Díaz Folk.
I finalitzaran les activitats de
dissabte amb una festa musical “Remember” , la qual tindrà lloc a la Sala Auditori de
Mont-Àgora a partir de dos
quarts de 12 de la nit. Música
i ball dels 70’s, 80’s, 90’s i 00’s.
Entrada gratuïta.
El diumenge dia 19 de gener
donaran inici les activitats
amb el 27è Cros García Lorca, prova puntuable pel circuit comarcal de cros dels Jocs
Escolars de l’Anoia. L’activitat
començarà a les 10 del matí i
enguany hi haurà canvi de circuit, el qual estarà ubicat entre

Han començat les obres d’instal·lació d’una caldera
de biomassa a Mont-Aqua
MONTBUI / LA VEU

D

es de fa unes setmanes es duen a terme
els treballs per a la
instal·lació d’un caldera de
biomassa, per tal de produir
calor i alimentar els sistemes
de calefacció i d’aigua calenta a l’Espai de Salut i Esport
Mont-aQua. S’espera que el
nou equipament pugui estar
en funcionament durant el
segon trimestre de 2020. A
més de ser una energia renovable, més neta i que permet
la gestió forestal, la biomassa
dona un nou ús als residus
forestals i permet un estalvi
important en el cost del com-

bustible.
Durant el temps de durada
de les obres es poden produir
petites afectacions als usuaris
del centre (soroll i moviment
de maquinària), però no es
preveuen majors afectacions
en el funcionament normal
del centre.
Les dades del projecte
Aquest projecte en concret
s’alimentarà amb un caldera
de 250 kW de potència, tindrà
un consum previst de més de
800.000 kWh anuals i un cost
de projecte de 211.941,66 €
amb una estimació de reducció d’emissions de 167 tones
de CO2. La caldera aportarà

escalfor al complex esportiu,
tant per climatització i aigua
calenta sanitària com per escalfar l’aigua de la piscina.
Amb aquest projecte l’Ajuntament de Santa Margarida
de Montbui referma la seva
aposta per la transició energètica i la mitigació del canvi
climàtic, com a municipi adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Les obres les executa la
Diputació de Barcelona a
través d’una subvenció dels
fons europeus FEDER, en el
marc del projecte: Instal·lació
de calderes de biomassa a la
província de Barcelona – Biomassa pel Clima.

la zona de Vista Alegre i La
Mercè.
També diumenge, però a les
12 del migdia, s’oficiarà la tradicional missa solemne a la
Parròquia de Santa Margarida
del Nucli Antic.
A dos quarts d’una del migdia,
a l’Ateneu Cultural i Recreatiu, s’organitzarà un vermut de
Sant Maure durant el qual es
passarà la projecció d’imatges
del concurs fotogràfic d’instagram realitzat durant les
darreres festes majors al Nucli
Antic. A partir de les cinc de
la tarda, també a l’Ateneu, tindrà lloc un Campionat Femení de Dòmino i finalitzaran les
activitats del cap de setmana
de Festa Major amb una projecció infantil a l’Ateneu a partir de les sis de la tarda.
La darrera activitat de la Festa Major d’Hivern dedicada a
Sant Maure es durà a terme el
proper divendres 24 de gener
a partir de les 12 del migdia.
Serà l’acte institucional de
commemoració de la Festa
Patronal de la Policia Local
de Montbui, el qual es durà
a terme a la Sala Petita de
Mont-Àgora.
Les activitats de la Festa Major
d’Hivern són organitzades per
l’Ajuntament de Montbui i per
la Comissió de Festes La Margarida.
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El Parc Fluvial disposarà de fanals solars i d’una
tirolina gràcies al procés participatiu 2019
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilanova del Camí va
proposar el mes de novembre un nou procés participatiu obert a la població.
448 persones van participar
en el procés per decidir quatre dels nou projectes per a la
millora de la ciutat valorats
en 27.500 €. 156 ho van fer
online, 121 a les urnes que es
van repartir pels edificis públics i 171 a les carpes informatives.
La participació ha estat ben
valorada per la regidora de
Participació Ciutadana, Carlota Silva, ja que ha estat superior a la de les últimes edicions. Tot i així, explica Silva,
cal seguir treballant per augmentar la participació ciutadana en els afers municipals.
L’Ajuntament vilanoví fa
anys que utilitza els processos participatius per animar
la ciutadania a involucrar-se

en la política local i en la
presa de decisions. El procés
del 2019 incorporava nou
propostes repartides en tres
categories: A, B i C, que responien a les peticions i demandes que, segons explica
la regidora, ha anat formulant la pròpia ciutadania.
La proposta més votades de
la categoria A, centrades en
la millora del Parc Fluvial, ha
estat la instal·lació de fanals
solars, en una clara aposta
per les energies renovables i,
el segon projecte ha estat la
instal·lació d’una tirolina.
Pel que fa la categoria B, la
proposta amb més vots ha
estat la d’invertir en mobiliari per als parcs. I en la categoria C, l’acció que ha sortit
escollida ha estat el del parc
d’exercici amb elements biosaludables.
Tots aquests projectes, explica Carlota Silva, es posaran
en marxa en les properes setmanes.

Els escolars del municipi
decideixen on volen invertir
els diners públics
Simultàniament a aquest procés participatiu obert a la població major de 18 anys, se’n
va obrir un altre adreçat a les
escoles. L’objectiu d’aquest
projecte és implicar els escolars del municipi en un procés
participatiu per trobar les propostes més interessants per a
les necessitats dels respectius

La Fira del Camí Ral torna a atraure
visitants d’arreu en una diada de festa
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a Fira del Camí Ral
va tornar a convidar
a gaudir amb tots els
sentits d’una diada festiva,
gastronòmica i comercial a
la població vilanovina i va
atreure també centenars de
visitants. El dia assoleiat,
malgrat el fred que ja marca
habitualment aquesta data,
va acompanyar en aquesta
vint-i-dosena edició del certamen organitzat des de Promoció Econòmica.
Cada any, la Fira del Camí
Ral converteix l’antic camí
ral vilanoví en un decorat
medieval per als expositors
artesans. La plaça Major va
concentrar la mostra dels
antics oficis de l’època medieval, amb l’exposició d’eines
antigues i els treballs del ferro, la fusta, el vidre, el vímet
o la ceràmica.
L’artèria principal de la Fira,
l’antic camí ral, va acollir al
llarg de tot el dia l’afluència
de visitants que amb més o
menys intenció de comprar,
si més no van gaudir fent el
tafaner en les diverses para-

centres. Cada centre, destaca
Carlota Silva, disposava de
5.000 € i els projectes guanyadors han girat entorn a la
dotació de noves tecnologies i
d’elements de joc.
El Pompeu Fabra ha decidit
invertir en l’adquisició de tablets i d’una televisió portàtil.
L’Escola Joan Maragall també
ha triat les tablets i la instal·lació d’antenes wifi mentre que
el Marta Mata destinarà els
5.000 € a la compra d’una caseta de fusta per al pati.
Pel que fa a l’Instititut Pla de
les Moreres, ha seguit un procés de decisió un xic diferent,
explica la regidora Carlota
Silva. L’equip de l’institut ha
fet servir les noves tecnologies per facilitar la participació
dels més joves a través d’una
enquesta formulari penjada al

web del centre. L’alumnat ha
decidit utilitzar aquests diners
per a la millora del mobiliari
de l’aula d’educació plàstica.
Les famílies de les llars d’Infants La Baldufa i el Molinet
també han participat en la
presa de decisions del pressupost participatiu i han decidit
utilitzar els 2.500 € per a comprar materials tant d’exterior,
com per a les aules.
Queda encara un procés participatiu obert que es celebrarà
aquest mateix mes de gener.
És el que convida al Consell de
Joves a decidir el destí d’una
partida de 2.500 €.
El pressupost participatiu
s’encetarà amb una assemblea oberta amb pluja d’idees
La regidoria de Participació
Ciutadana ja treballa en la
confecció del proper procés
participatiu. La voluntat municipal és mantenir o augmentar aquesta partida econòmica
que dóna la possibilitat als
veïns i veïnes, independentment de la seva edat de dir
la seva sobre la inversió de
diners públics. Per fer-ho encara més participatiu i transparent, la regidora proposa
per al 2020 fer una assemblea oberta on la ciutadania
pugui participar en una pluja
d’idees que generi un document de treball inicial.

Igualada Comerç
Busca:

Auxiliar d’òptica
per treballar en un establiment a Igualada.

detes d’artesania i alimentació, així com també d’alguns
serveis i articles curiosos. De
tant en tant es podien veure directament assaltats per
un comediant que intentava
alliberar-los d’una imaginària pell d’animal de la caputxa del seu abric o havien de
deixar pas a un drac que precedit de joglars donava ambient a la fira.
I és que les teatralitzacions
de personatges de l’època o
fantàstics també són un claus
en aquesta festa que atrau un

públic molt familiar. Els més
petits van gaudir sobretot a
la plaça del Mercat, amb les
atraccions i activitats infantils, amb el conte teatralitzat
i el vol de les aus que va aixecar un any més, força expectació.
La participació a la Fira del
Camí Ral va esdevenir un
cop més, oportunitat de donar a conèixer l’activitat a les
entitats locals i vendre els articles als artesans i comerciants vilanovins que exposen
en aquesta fira.

S’ofereix:
Mitja jornada amb possibilitat de jornada sencera.
Els requisits:
-Disponibilitat horari de botiga
-Bona presència
-Persona responsable
-Català parlat i escrit correctament
Podeu enviar els vostres currículums a:
info@igualadacomerc.cat
o bé adreçar-vos al
Carrer Sant Jordi, 1, d’Igualada
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Endesa desballesta l’últim tram de
línia elèctrica aèria que quedava al
barri de Sant Pere d’Òdena
ÒDENA / LA VEU

E

ndesa ha desballestat
l’últim tram aeri de línia elèctrica de mitjana
tensió que hi havia al barri de
Sant Pere d’Òdena. La zona
ha quedat, així, alliberada de
torres metàl·liques d’aquesta
tipologia, de manera que s’ha
eliminat l’impacte visual de
la infraestructura i, gràcies
a l’estesa de noves escomeses
soterrades i a un nou centre
de transformació, es millorarà la qualitat del servei als
4.124 clients que s’alimenten d’aquesta instal·lació, els

quals es troben repartits entre
el mateix barri i la població
veïna d’Igualada, ja es tracta
d’una zona limítrofa
En total la Companyia ha
desmuntat 4 torres metàl·liques i s’han retirat uns 250
metres de cablejat d’una línia
aèria de doble circuit a 25 kV
que, entre d’altres, creuava la
riera d’Òdena i l’antiga N-II.
Els treballs han estat complexos, tan per l’eliminació
de la infraestructura existent
com per l’estesa de 400 metres de noves escomeses subterrànies entre la subestació
Anoia, ubicada al costat de

la rotonda variant que hi ha
entre la N-IIa i la C-37 –al
terme municipal de Vilanova del Camí– i un nou centre
de transformació que s’ha telecomandat, és a dir, que es
controlarà a distància.
D’aquesta manera, la nova
instal·lació està dotada d’uns
equips d’actuació remota i
d’un sistema de comunicacions que permeten accionar a
distància els dispositius de
maniobra de la unitat, des
del Centre de Control que
la Companyia té a Barcelona. Així, per tant, pot evitar-se el desplaçament de les
brigades sobre el terreny, la
qual cosa estalvia temps en
la localització d’avaries, amb
la conseqüent reducció del
període d’interrupció del
servei als clients.
Els treballs han comptat amb
una inversió aproximada de
90.000 euros –aportada íntegrament per Endesa– i formen part de l’últim capítol
de la Companyia a la comarca de l’Anoia per integrar la
infraestructura elèctrica en
l’entorn i, alhora, millorar el
subministrament a tots els
clients que alimenta. L’objectiu també és dotar la infraestructura, amb una potència de 18.830KVA, dels
darrers avenços i millores
tecnològiques.

La llar d’infants els
Vailets d’Òdena obre
una aula de P0
ÒDENA / LA VEU

L

a llar d’infants els Vailets d’Òdena compta
des d’aquest gener amb
una nova aula destinada a P0,
ampliant l’oferta d’escolarització als infants des dels 4 mesos fins els 3 anys i donant així
resposta a les necessitats de les
famílies del municipi.
Les inscripcions ja estan obertes i les famílies interessades
es poden adreçar a la mateixa
llar d’infants per formalitzar la
matrícula.
El municipi compta amb una
llar d’infants amb dues seus;
l’Avió de paper i els Vailets
d’Òdena. Ambdues tenen la
matrícula oberta tot l’any. Els
interessats poden fer un primer tastet de l’espai de l’en-

torn, que ofereix el creixement i el desenvolupament de
l’infant en un entorn natural
en què es potencia el desenvolupament global dels infants.
Per a més informació es pot
concertar cita prèvia trucant
al telèfon 938052003, de dilluns a divendres.
Els horaris dels centres són de
8.45 a 13 h i 14.45 a 17 h, amb
serveis d’acollida 7.45 a 8.45 h
i de 17 a 18 h, i de menjador
12 a 15 h. Les famílies empadronades a Òdena rebran
ajuts per pagar la quota amb
una bonificació de fins el 50
per cent, segons els barems
establers per l’Ajuntament. Els
infants que ja tenen un germà
a la llar d’infants percebran un
40 per cent de descompte a la
quota del segon germà.

Òdena comença els preparatius per
visitar el seu municipi agermanat
d’Odenas

L’Ajuntament incorpora 5
persones en situació d’atur

ÒDENA / LA VEU

ÒDENA / LA VEU

E

l proper mes d’abril,
coincidint amb els dies
de Setmana Santa, és
previst que un grup de veïns
i veïnes d’Òdena marxin en
direcció a Odenas, el poble
agermanat francès del municipi, seguint així l’intercanvi
que fan cada dos anys.
L’Associació Cultural d’Agermanaments d’Òdena amb
la col·laboració de l’Ajuntament, obre aquesta experiència, passar 4 dies d’intercanvi,
d’oportunitat d’enriquiment
cultural, de compartir, de cooperació, a tots els odenencs
i odenenques; famílies, joves,

parelles,... . L’activitat és oberta a tothom.
Odenas és un municipi que
es troba a 60km de Lyon a

la regió francesa d’Alvèrnia-Roine-Alps.
Els seus
orígens són del s XII i actualment destaca per la seva producció de vins.
L’intercanvi tindrà lloc del 10
al 13 d’abril, coincidint amb
el dies de Setmana Santa.
Els interessats poden posar-se
en contacte abans del proper
dia 30 de gener amb L’Associació Cultural d’Agermanaments d’Òdena al 610702133.
Les places són limitades.
Al 2018 era Òdena qui va acollir els veïns i veïnes d’Odenas
i dos anys després es torna
la visita, un costum que s’intenta no perdre després de 20
anys d’agermanament.

L

’Ajuntament d’Òdena,
gràcies als programes
d’ocupació del Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC), gestionats pel Consell Comarcal han pogut
contractar cinc persones.
Concretament i en el marc
del programa Enfeina’t del
Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, s’ha pogut contractar una persona, durant
un any, per desenvolupar
feines com a administrativa de Serveis a les Persones.
L’altre contractació, també
d’un any i a mitja jornada,
desenvoluparà tasques com

a dinamitzadora cívica per
l’emancipació juvenil amb
l’objectiu de fomentar la societat inclusiva i reforçar
serveis que hi ha per aconseguir la integració dels joves
migrants. I, les tres incorporacions, aquestes de caràcter
temporal, fetes en el marc
del Programa Treball i Formació 2019-2020 del Servei
d’Ocupació de Catalunya
s’incorporaran a la brigada
municipal.
El programa Enfeina’t i el
Treball i Formació són del
Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i tenen ambdós
l’objectiu de fomentar la inserció laboral.
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L’Ajuntament poblatà
aprova els pressupostos
per al 2020
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt ha aprovat el pressupost per
a l’any 2020, mantenint els
tipus dels impostos municipals i prioritzant la millora i
manteniment de l’espai públic, com també la connexió
entre els diferents barris del
poble.
Millora i manteniment de
l’espai públic
Aquest és el gran repte que ha
visualitzat el nou govern municipal per aquest 2020. Segons explica l’Alcalde Antoni
Mabras: “treballarem per millorar el nostre espai públic,
que en els últims 4 anys es va
abandonar, on prioritzarem
inversions en xarxa de clavegueram i en la reparació de
carrers que es troben en mal
estat”.
El nou pressupost contempla
invertir esforços en la millora de la neteja viària i en els
espais verds del municipi, donant resposta a suggeriments
dels veïns i veïnes del poble.
Connexió entre els diferents barris
L’altre objectiu que planteja
els pressupostos del 2020 és

la inversió per connectar el
municipi i els seus diferents
barris i facilitar així la mobilitat a peu o amb bicicleta dels
poblatans.
El pressupost contempla inversions com la del nou vial
de connexió entre el barri de
les Garrigues i el municipi
amb la previsió de connexió
al Xaró, com també l’adequació i millora del “Camí
de la Costa” llargament reivindicat.
Altres aspectes a destacats
La regidoria d’Ensenyament i
Serveis Socials incrementa el
seu pressupost en un 39,3%
per així donar cobertura a les
necessitats bàsiques dels poblatans i poblatanes.
L’ajuntament aposta per les
energies renovables i eficiència energètica, en instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i punts de recàrrega
ràpida per a vehicles elèctrics.
Pressupostos participatius:
S’ha incorporat la participació ciutadana en el nou
pressupost, on es destina
una partida de 35.000€ per
un projecte que serà sotmès
a un procés obert i que es podrà debatre entre els veïns i
veïnes del municipi.
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La UEA es reuneix amb els
ajuntaments de l’Anoia Sud
ANOIA SUD / LA VEU

L

a Unió Empresarial de
l’Anoia, seguint la seva
línia de treball d’ajudar
a les empreses, a les persones i al territori, es va reunir
amb representants dels consistoris de l’Anoia Sud (Piera,
Hostalets de Pierola, Vallbona d’Anoia i Masquefa) per
conèixer de primera mà les
necessitats i les principals
preocupacions que tenen les
poblacions a nivell de comunicacions, infraestructures i
mobilitat, i així poder traçar
accions conjuntes per afavorir
el creixement social i econòmic de l’Anoia Sud.
A la reunió, que va tenir un to
d’entesa i col·laboració, els representants de les poblacions
de l’Anoia Sud van expressar
el seu descontentament amb
les poques inversions en matèria de comunicacions que es
fan a la zona. Afirmen que “es
fan accions de millora puntuals, però no es resol el mal més
gran”, referint-se al desdoblament de la B224 (que uneix
Vallbona amb Masquefa). Pels
representants de les poblacions de l’Anoia Sud “aquesta via és un eix bàsic per a la
nostra mobilitat i cal desdoblar-la tota per l’alt nombre de
vehicles que hi circulen diàriament i per minimitzar els accidents de trànsit”. També van

La reunió ha servit per
identificar les necessitats i treballar noves
accions en matèria de
comunicacions i mobilitat de persones
coincidir en la necessitat de
construir una variant a Piera
i Vallbona, per eliminar el pas
de la carretera B224 pel mig
d’aquestes dues poblacions,
així com també es va parlar de
la millora de la carretera B231,
que connecta els Hostalets de
Pierola amb Esparreguera i
l’Autovia A2, i la necessitat
de desdoblar tota la c-15, eix
vial bàsic que connecta l’Anoia
amb la costa.
La connexió directe amb el
quart cinturó (B-40) va ser
una altre de les demandes que

es van exposar a la trobada
afirmant que “aquest enllaç
aproparia l’Anoia als vallesos
i podria ser una pol d’atracció per a l’arribada de noves
empreses, dinamitzant a la
vegada els diversos polígons
industrials de la zona”.
Pel que fa al transport públic,
els representants de l’Anoia
Sud van assegurar que cal trobar una solució per comunicar
els barris i les urbanitzacions, i
en relació al tren van reclamar
una tarificació per quilòmetres i no per zones.
Al finalitzar la trobada el
president de la Unió Empresarial de l’Anoia va posar la UEA
a disposició del ajuntaments
amb la voluntat de millorar i
dinamitzar econòmicament el
territori, perquè l’única manera de fer-ho és treballar conjuntament i amb consens.

Promoció Econòmica inicia una nova edició
del certificat de professionalitat “Operacions auxiliars
de serveis administratius i generals”
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

quest dilluns, 13 de
gener ha començat
el curs de Formació
Professional per a l’Ocupació
del Certificat de Professionalitat “Operacions auxiliars de
Serveis administratius i Generals” al Centre d’Innovació
Anoia, organitzat per Promo-

ció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.
La regidora Carlota Silva, ha
donat la benvinguda a l’alumnat que participa en aquesta
edició del Certificat.
El curs l’han iniciat 15 persones en situació d’atur interessades en formar-se en
el sector administratiu amb
tasques com la distribució,

Agenda

Cinema

reproducció i comunicació de la informació i documentació requerides en
les tasques administratives
i de gestió, internes i externes, així com poder realitzar
tràmits elementals de verificació de dades i documents
a requeriment de tècnics de
nivell superior amb eficàcia,
d’acord amb instruccions o

Club del subscriptor

Premi al millor digital 2018

PORTADA

POLÍTICA

SOCIETAT

CULTURA

Transports

procediments establerts.
Les i els alumnes cursaran
el Certificat fins a principis
de juny i, a part de la tasca
a l’aula, faran pràctiques de
perfil administratiu en diferents empreses del nostre
entorn.
L’acció formativa està finançada pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, la

Vídeos

Generalitat de Catalunya i
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
El curs és totalment gratuït
per a l’alumnat, ja que la subvenció cobreix el 100% de les
despeses. Els alumnes que el
superin obtindran el Certificat de Professionalitat oficial
amb validesa a tot el territori
espanyol.

Solucions dels passatemps

per estar sempre informat!
ESPORT

EMPRESA I ECONOMIA

CUIDA’T

ESCOLES

SORTIM
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El Ple aprova el pressupost per a
l’exercici 2020

Capellades va acomiadar
l’any amb un Saló de la
Infància ple d’activitats
CAPELLADES / LA VEU

D

CAPELLADES / LA VEU

P

er primera vegada
en dècades, el Ple de
l’Ajuntament de Capellades va aprovar el pressupost per a l’exercici següent
abans de començar l’any.
El dilluns 30 de desembre es
va celebrar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades on es va
aprovar tant el pressupost de
l’Ajuntament com dels dos
organismes autònoms, la llar
d’infants Vailets i el Museu
Molí Paperer. Hi van votar
a favor ERC i VdC-CUP, es
va abstenir JxCapellades i el
PSC i Ciutadans va votar en
contra.
El regidor d’Hisenda, Jaume
Solé, va ser l’encarregat de
presentar el pressupost, destacant com “hem treballat
molt per tenir les liquidacions i el pressupost 2020 al
dia. Agraeixo la tasca i l’esforç del departament d’Intervenció i de Secretaria per
poder-los presentar avui.
L’Ajuntament presenta un
pressupost de 4.812.000
euros; 362.000 euros per
a la llar d’Infants Vailets i
311.000 euros per al Museu
Molí Paperer. Un total de
5.486.000 euros.
El pressupost municipal proposat dóna compliment a les
tres regles fiscals establertes
per la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, és a dir, l’estabilitat
pressupostària (equilibri), la
sostenibilitat financera (endeutament públic) i la regla
de la despesa (creixement de
la despesa publica)”.
Seguidament va intervenir
l’alcalde, Salvador Vives, qui

va explicar com “s’ha confeccionat un model de pressupost que prioritza les polítiques actives en el qual la
inversió en les persones i en
les seves necessitats és la prioritat sobre qualsevol altra
consideració.
La despesa publica en polítiques socials, educatives,
culturals, juvenils, esportives i altres segueixen a l’alça
mantenint els compromisos
adquirits amb la ciutadania
quant a serveis públics de
qualitat, però sempre amb la
serietat i el rigor en l’execució de la despesa i en l’opti-

mització dels ingressos que
ens permeten consolidar una
situació econòmica positiva
Els pressupostos 2020 recullen també una política d’inversions cofinançades i amb
recursos propis que recullen
actuacions bàsiques i necessàries per a Capellades.
Des de l’oposició, Ciutadans
no va intervenir; el grup del
PSC va explicar que s’abstindrien perquè hi trobaven
a faltar diferents inversions,

tot i valorar l’esforç dut a
terme i, per la seva banda,
el grup de Junts per Capellades també va explicar la
seva abstenció al·legant que
el pressupost no complia la
funció de creixement econòmic del municipi.
El Ple nomena Ton Font
com a Fill Predilecte de Capellades
La darrera sessió del ple de
l’Ajuntament de Capellades
va decidir per unanimitat
nomenar com a Fill Predilecte de Capellades Ton Font
Bernadet per la seva destacada i dilatada tasca cultural com a creador, promotor, pedagog i artista que ha
contribuït a engrandir, l’art,
la cultura i l’ensenyament
d’aquest país. El Ple va agrair
la proposta de la comissió
que s’ha creat per promoure
aquest nomenament. El regidor de Cultura i instructor
de la Comissió, Àngel Soteras, va recordar alguns dels
seus mèrits, com impulsar
diferents revistes a la vila
com La Miranda o Vida; ser
president de La Lliga en diferents etapes o promoure l’Esbart Abat Muntadas, entre
d’altres. En paraules d’Àngel
Soteras, “això per sí mateix ja
seria prou destacat, però més
enllà de Capellades també va
ser un dels membres fundadors dels Joglars i va engegar
una escola de teatre com El
Timbal que enguany celebra
el seu 50 aniversari. És de
justícia que posem en valor
tota aquesta tasca, que intentem retornar d’alguna manera amb aquest nomenament
tot el que Ton Font ha fet per
Capellades i pel país”.

urant l’última setmana de desembre el
Pavelló Poliesportiu
de Capellades va acollir una
de les activitats nadalenques
més esperades per les famílies: el saló de la infància.
La temàtica d’enguany van ser
“els viatges del saló”, un eix
d’animació que va permetre
separar tot el pavelló en 4 cultures diferenciades i amb activitats diferenciades en cada
una d’elles.
Cal destacar la Tirolina, una
estructura de 50 metres que
creuava tot el Saló i, alhora,
una de les atraccions amb
més èxit. També cal destacar
la programació diària amb espectacles i activitats dinàmiques per a totes les edats: “La
cercavila” de la Companyia la
Residual, “Gelicadabra” amb
el mag Fèlix Brunet, jocs gegants matemàtics, els ECOxocs o el toro mecànic, entre
d’altres.
El Saló també va ser l’espai

per rebre les diferents entitats
de Capellades, amb una inauguració de la Coral Xeremell,
i amb una cercavila l’últim
dia encapçalada per la Banda
de Música de Capellades que
va fer ballar les diferents entitats culturals de la vila.
A banda de tota la programació extraordinària cultural,
tots els estands van poder
oferir activitats com el de realitat augmentada, mural lliure, robòtica, cuina, etc.
La dinamització del Saló es va
poder dur a terme gràcies al
gran nombre de joves voluntaris que es van implicar per
donar la millor qualitat a totes les persones participants
del Saló.
El regidor de Joventut, Miquel Sabaté, destaca com “les
activitats han estat molt ben
rebudes i la participació ha
estat molt alta. Tothom n’ha
quedat molt content i nosaltres volen destacar especialment l’equip humà amb els
nombrosos joves que han fet
de voluntaris”.

A punt l’Agenda d’Actes
de la Biblioteca El
Safareig
CAPELLADES / LA VEU

L

a primera de les activitats previstes és el Club
de Lectura Infantil, que
es farà com és habitual en dues
sessions. La primera, el dilluns
20 i la segona el dimarts 21.
Les dues seran a les 6 de la
tarda i cal inscripció prèvia ja
que les places són limitades.

Cal recordar que els divendres
es fa sempre una lectura de
contes del Racó de les emocions, que trien els mateixos
nens, també sobre les 6 de la
tarda. No cal reservar plaça.
En canvi, sí que caldrà fer-ho
per al taller de màgia que es
farà el dimarts 28 de gener. La
sessió anirà a càrrec de Cristina Ferrer.
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Finalitza a Masquefa el
procés de senyalització
de les vies blaves
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Lliurat un projecte de reparació d’una
estació de bombament de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

E

l municipi de Capellades disposa d’una xarxa de clavegueram que
recull les aigües de pluja dels
seus carrers i les condueix
fins al medi natural mitjançant diversos col·lectors i sobreeixidors. El sobreeixidor
que serveix per a conduir les
aigües sobrants de l’estació de
bombament 03 Divina Pastora està molt malmès i cal
substituir-lo per un de nou.
Per això, i a petició de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona ha elaborat un projecte que preveu la reposició de
la canonada actual per dues
de diàmetre inferior però
d’un material més resistent, i
també la implantació de jardineres, que es plantaran amb
espècies enfiladisses per tal de
recuperar l’aspecte més natu-

MASQUEFA / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona ha donat per finalitzada aquest mes
de gener la senyalització dels
camins del terme municipal
de Masquefa que integraran
el projecte de Vies Blaves que
permetrà fer transitables més
de 300 quilòmetres de les lleres dels rius Llobregat, Anoia
i Cardener per a vianants i
mitjans no motoritzats.
En el cas de Masquefa els vials senyalitzats connectaran
la Via Blava de l’Anoia i la Via
Blava del Llobregat a través
del camí que recorre Esparreguera, Hostalets de Pierola,
Masquefa i Espiells. A més,
les Vies Blaves també passaran per la passarel·la que està
construint l’Ajuntament de
Masquefa i que connectarà
les urbanitzacions d’El Maset
i de Can Quiseró.
Les Vies Blaves passaran per
una seixantena de municipis
catalans millorant l’accessibilitat a tres parcs naturals,
12 espais naturals protegits i

vuit espais turístics. Pel que
fa al seu impacte turístic, el
recorregut també inclou més
de 5.000 places d’allotjament,
entre hotels, pensions, allotjaments rurals, alberg i càmpings, que s’amplia a 10.000
si es té en compte la seva àrea
d’influència.
Panell informatiu a la plaça
Josep Maria Vila
En el marc del procés de senyalització dels camins de
les vies blaves, la Diputació
de Barcelona també ha habilitat a la plaça Josep Maria
Vila –un dels punts centrals i
més concorreguts del municipi- un panell amb informació
detallada sobre els principals
itineraris que es poden dur a
terme pels entorns de Masquefa i els punts d’interès més
destacats a nivell cultural,
turístic i mediambiental que
ofereix la vila; entre ells, l’església de Sant Pere i la Santa
Creu, l’església de Sant Pere,
la capella del Roser, les vistes
a Montserrat, el CRARC i La
Fàbrica Rogelio Rojo.

ral del vessant de la muntanya
per on discorre el conducte.
El projecte, que ja ha estat
lliurat al Consistori, contempla també la substitució del
tram de canonada que transcorre sota el Camí de la Reina, així com la construcció de
les arquetes i els pous de ressalt necessaris per al bon fun-

cionament de tot el conjunt.
Amb aquesta intervenció es
renovarà tota la infraestructura, assegurant el bon funcionament en el futur.
El pressupost total de les
actuacions previstes és de
270.943,53 euros, dels quals
9.000 euros els aportarà la
Diputació de Barcelona.

Laborateca Jove: Un servei municipal
per trobar feina als Hostalets
HOSTALETS DE P. / LA VEU

A

questa setmana s’ha
iniciat una nova temporada del projecte
tradicions dels Hostalets de
Pierola amb tallers, assajos
de ball i nous projectes que
inclouran un ventall més ampli d’activitats formatives i de
nova creació com és el seminari de cultura popular i la
creació dels Diables i el Pau
de foc. Si esteu interessats a
participar-hi ara és el moment.
El taller d’infants gratuït destinat a nens i nenes de 7 a 9
anys, s’inicia aquest divendres a les 18.30 a la sala 1
de Cal Batista. És la primera
acció del projecte Tradicions
d’aquest any i l’inici d’un curs
que inclourà les activitats ja
consolidades de Cercolets,
Bastoners, Pastorets i Cap
Grossos. Aquest 2020 tin-

drem novetats en aquest sentit amb la formació del ball
de Diables dels Hostalets i la
creació del ‘Pau de foc’ com a
bestiari festiu propi.
També s’està tancant la programació del primer seminari de cultura popular al nostre
municipi dedicat, en aquesta

primera edició, al foc. Recordem que per formar part de
qualsevol de les iniciatives,
obertes i gratuïtes, del projecte tradicions podeu contactar
directament amb recepció de
l’Ajuntament o escrivint al
correu electrònic tradicions@
elshostaletsdepierola.cat.

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es
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El Casino se submergeix al món dels
Arriba a Calaf ‘Tocats
somnis amb “Hai i el seu vaixell de cartó” per la campana’ una

cursa per promoure el
‘running’

CALAF / LA VEU

A

quest dissabte 18 de
gener a les 18 hores
arriba una nova peça
teatral al Casino de Calaf, de
la mà de la companyia Giramàgic. Com ja és tradició,
l’entitat reserva un espai de la
programació per acollir obres
familiars i aquest dissabte n’és
un exemple. ‘Hai, la pescadora de somnis’ és un espectacle
per a públic infantil, a partir
de 3 anys i familiar, on la protagonista inicia un aventura
per l’oceà de la imaginació.
L’obra està organitzada conjuntament amb l’associació
calafina Bitxets 14.
Hai, la pescadora de somnis’
és una obra per a públic infantil que narra, a través de
metàfores visuals i màgia,
les aventures d’ Hai i la seva
tribu (el públic) en un viatge
únic. Un conte que convida al
públic a submergir-se en una
aventura per la llibertat, on

CALAF / LA VEU

L
les pors i creences dels més
petits seran alliberades per
trobar la seva essència creativa. La producció pertany
a la Companyia Giramàgic
i l’obra transcorre amb una
gran selecció musical amb
cançons originals del músic
Mario Cortizo.

Les entrades anticipades
es poden adquirir a Entrapolis.com o a taquilla des
d’una hora abans de l’espectacle. El preu pel públic general és de 7 € i pels socis
del Casino i dels Bitxets 6 €.
Els menors de 3 anys tenen
l’entrada gratuïta.

Una vintena de persones participen a
la formació en perspectiva de gènere
L’activitat va anar a
càrrec d’Acció Lila, que
va treballar diferents
conceptes claus sobre
agressions masclistes i
lgtbifòbiques

Els Pastorets de Calaf
recapten fons per ajudar a
Open Arms
CALAF / LA VEU

S

CALAF / LA VEU

D

es de la Regidoria
de Polítiques Feministes i Igualtat es
vol potenciar la formació
en perspectiva de gènere al
municipi i per això, va organitzar aquest cap de setmana
una formació a càrrec d’Acció Lila, col·lectiu feminista
de dones que treballen individualment i col·lectivament
per prendre consciència de
les desigualtats de gènere
i lluitar contra la violència
masclista.
De 16h a 20h de la tarda
una vintena de dones de diferents edats van participar
en aquesta formació que es
va realitzar a l’IMFP i que
va incloure diferents tallers

’Ajuntament de Calaf
amb la col·laboració de
diferents aficionats al
running han organitzat una
cursa de muntanya i caminada popular a Calaf que tindrà
lloc el 19 de gener.
L’objectiu és promoure les
carreres contínues i poder
crear un grup permanent a
Calaf que surti regularment
a córrer i pugui acabar consolidant-se en una entitat que
promogui aquest esport al
municipi i comarca.
L’esdeveniment “Tocats per la
campana” inclourà una cursa
llarga de 10 km i una curta
de 6,5 km que sortiran des de
la plaça Gran a les 10.30 h i
a les 11 h respectivament. A
més, també es permetrà fer

i activitats específicament
en perspectiva de gènere.
D’altra banda, també es van
donar pautes i recursos per a
la implementació d’un Punt
Lila i es va explicar com actuar davant possibles casos
de violència masclista.
Tot i que l’activitat estava
prevista d’incloure espais
mixtes i no mixtes per treballar integrativament, final-

ment, només van assistir-hi
dones.
Aquesta formació, sorgeix
fruit que a la passada Festa
Major es va registrar al Punt
Lila una desena de denúncies d’agressions masclistes i es
volia potenciar aquest recurs
i donar les eines adeqüades
per atendre i sensibilitzar de
cara a unes festes lliures de
violències.

la distància més curta caminant, sortint amb els primers
corredors a les 10.30 h. Finalment, es preveu una cursa
infantil de 800 metres de distància que es realitzarà al mateix replà de l’ermita de Sant
Sebastià on finalitzaran les
curses d’adults i la caminada.
La meta, en tots els casos, consistirà a tocar la campana de
l’ermita de Sant Sebastià, que
ha estat reformada recentment. Al llarg del recorregut,
s’instal·laran diferents punts
d’avituallament i es repartirà
xocolata desfeta entre tots els
participants. No és necessària
cap inscripció prèvia.
Totes les persones assistents
podran col·laborar amb una
caixa solidària amb La Marató de TV3 del 2019 destinada
a les malalties minoritàries.

ota el lema AJUDA’NS A
AJUDAR els Pastorets de
Calaf volen col·laborar en
les costoses reparacions que es
necessiten fer al vaixell d’Open
Arms per poder continuar
amb les seves tasques de rescat
a la Mediterrània.
El dilluns passat Òscar Camps,
fundador i director de l’ONG
Proactiva Open Arms va fer
una crida a RAC 1, en el programa de Jordi Basté, un dels
membres de la Junta del Casal
de Calaf va fer-se ressò de la
crida de Camps i va proposar
fer quelcom al respecte.
Per aquesta raó i aprofitant que
els dies 19 i 26 de gener celebrarem les darreres les funcions dels Pastorets de la temporada 2019-2020 volem fer-ho
sumant, per això farem entrega
del total de la recaptació recollida de la venda d’entrades
a partir l’entrada 450 fins a la
635 de les funcions realitzades
dies 19 i 26 de gener que se celebraran a les 5’30 al Casal de
Calaf. Les entrades es poden

comprar “on line” a: entrades.
casaldecalaf.cat o bé directament a taquilles el mateix dia
de la funció.
Tanmateix, amb la nostra acció volem encoratjar a altres
entitats culturals del país a
què sota el lema AJUDA’NS A
AJUDAR, facin les accions que
estiguin al seu abast per tal de
donar a un cop de mà a la gent
i al vaixell que ens representa
arreu del món salvant vides i
oferint ajuda humanitària.
Entre tots hem d’aconseguir
que el vaixell d’Open Arms
navegui per les aigües del mediterrani amb la màxima seguretat.
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Copons estrena els goigs Projecte per a la restauració de
a Sant Sebastià per la
l’església de Sant Pere de Copons
Festa Major d’hivern
COPONS / LA VEU

E

COPONS / LA VEU

E

nguany, la Parròquia de
Santa Maria de Copons
ens regalem uns nous
goigs a llaor de Sant Sebastià,
que estrenarem durant l’ofici
solemne de la festa major d’hivern, dedicada al nostre copatró.
Les estrofes han estat escrites
per la delicada i alhora precisa ploma de Mn. Carles Riera,
rector dels Prats de Rei, i recullen detalls de la vida del sant
i moltes al·lusions al poble de
Copons. La composició musical, elegant i sumptuosa, ha
anat a càrrec de l’Anna Closa,
amb la col·laboració de Mons.
Valentí Miserachs. Per la seva
banda, la Meritxell Martí ha il·
lustrat magistralment els goigs
amb un estil àgil i graciós. Els
amics Gogistes Tarragonins
ens han brindat el seu talent
amb la maquetació, impressió
i assessorament.
Amb la grata experiència de celebrar amb més lluïment, en els
darrers anys, la missa de festa
major d’estiu, cantant els Goigs
a llaor de Sant Magí, venerat al
pedronet de Copons, aquests
nous Goigs a llaor de Sant Sebastià, copatró de Copons,
neixen per a donar també més
pompositat a l’ofici de festa major d’hivern i, particularment,
a l’entranyable veneració de la
relíquia del sant protector.
El mateix diumenge dia 19 de
gener, a les 11:15h, a l’església
de Santa Maria es farà un petit assaig i d’aquesta manera els
podrem cantar amb més lluïment durant la celebració de
la missa. Els goigs es podran
adquirir els goigs, contribuint

així a sostenir les despeses de
l’acurada edició de Gogistes
Tarragonins.
Actes de la Festa Major d’hivern
Avui divendres a 2/4 de 12 de
la nit es farà un Karaoke. I a
continuació gran festa amb
la Discomòbil a càrrec de DJ
Gama
Dissabte al matí a 2/4 de 12,
tindrà lloc l’espectacle infantil
de titelles de la companyia Teatre en Miniatura
A la tarda, a les 7, ball amb el
grup Som-hi Band. I a mitjanit
començarà la Festa dels 80 amb
DJ Gama.
Diumenge al migdia, a les 12,
se celebrarà l’ofici solemne
de Festa Major a l’Església de
Santa Maria de Copons. A 2/4
d’1 es podrà gaudir d’un vermut-concert amb el grup Els
Mak’ntes a la sala Polivalent.
I a la tarda, a les 7, la sala polivalent acollirà l’obra “Qui els
va parir!” del Grup de Teatre
Montbui.

l diputat d’Infraestructures i Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona, Pere Pons, ha lliurat
a l’alcalde de Copons, Àlex
Prehn Faura, l’Estudi previ de
projecte per a la restauració
de l’església de Sant Pere. El
temple té els orígens entre els
segles XI i XII. Arquitectònicament, es tracta d’una capella
d’estil romànic formada per
una nau amb absis semicircular, situada en un veïnat una
mica allunyat del centre de la
vila.
Actualment, els habitants del
nucli de Sant Pere s’ocupen
del seu manteniment. Aquest
veïnat va quedar deshabitat
durant la segona meitat del segle XIX i algunes de les construccions d’aquest conjunt van
acabar enderrocades. Però a la

dècada del 1980 es van tornar
a poblar la major part de les
cases que quedaven dempeus
amb noves famílies, que les
han recuperat.
L’objectiu de l’Estudi previ de
projecte és la investigació, documentació i anàlisi de l’església de Sant Pere de Copons en
el seu entorn com a conjunt

històric, cultural i paisatgístic
per determinar-ne els valors
patrimonials i plantejar les actuacions de restauració que es
considerin necessàries.
Aquest treball, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de
Barcelona, ha tingut un cost
de 18.000 euros.

Roben cablejat elèctric a diferents
punts de Calaf
CALAF / LA VEU

D

imarts al matí, els
vigilants municipals
van detectar que durant la matinada s’havia robat
cablejat elèctric en diferents
zones de Calaf. A l’avinguda
Josep Miró, on actualment
s’estan realitzant obres per
adaptar-la com a passeig,
s’havia sostret cables propis
de l’obra però també s’havien
tallat trams de cablejat a diferents fanals del camí vell de
Manresa entre el poliesportiu

i La Pineda i la carretera de
Sant Martí.
Des de l’Ajuntament es va
avisar a l’empresa que executa l’obra per tal de valorar si
l’assegurança cobrirà aquest
robatori. Pel que fa a la quinzena de fanals afectats, es posarà un cablejat aeri provisional entre ells, ja que els trams
soterrats han quedat tallats,
no es poden recuperar i caldrà desmuntar fanals i obrir
noves rases.
El consistori denunciarà els
fets als Mossos d’Esquadra.
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Segueixen vius

Retorn a la competició
amb victòria
FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 2
TERRASSA FC 1

L

es blaves començaven
la segona volta de la
lliga amb la necessitat
de treure un resultat positiu,
per agafar confiança. El duel
era entre dos equips igualats a
punts i es preveia molt intens.
Fet que es va notar al terreny

FUTBOL / PERE SANTANO

CF IGUALADA 1
UE SANTS 0

L

’Igualada aconseguia
dissabte tres punts vitals per tancar la primera volta. Els blaus acabaven la
primera volta davant el club
que marcava la permanència,
la UE Sants. Un duel directe
per la salvació que podria decantar les futures dinàmiques
d’ambdós conjunts.
Des de l’inici, es va veure el
respecte que es tenien els dos
equips. Poques ocasions i
moltes jugades eren intercep-

tades per les defenses. Ningú
era capaç de dominar el joc.
Al minut 27, va arribar la jugada més clara pels visitants,
quan Alfonso va haver d’aturar un u per u. Tot i això, la
resposta dels de Cabestany
va ser contundent i en una
centrada lateral, Martí va rematar en planxa, per obrir el
marcador. Des d’aquell moment, l’enfrontament es va
tornar a travar i el matx va arribar al descans amb victòria
local per la mínima.
A la represa, els visitants van
estirar les línies i durant els
primers compassos de la segona part, el Sants es va apro-

de joc, on hi havia molta tensió i imprecisions.
Després d’una primera meitat
sense gols, les blaves van voler
anar a pels tres punts i Marina
per partida doble va ser capaç
de marcar, als minuts 70 i 86.
Amb el matx ja decidit, les
terrassenques van fer el gol
de l’honor. Tres punts d’or que
fan respirar a les blaves per
encarar el següent partit, davant la SD Huesca.

par a l’àrea blava, però la bona
defensa local va impedir l’empat. Amb el pas dels minuts,
els igualadins es van apropar
amb insistència i, primer Triguero i, més tard Nil, van tenir dues bones ocasions per
poder eixamplar distàncies,
però la falta de punteria i el
porter visitant ho van evitar.
Els darrers minuts de partit van ser vibrants, però els
anoiencs van saber defensar
la porteria i van tancar el duel
aconseguint els tres punts.
Aquest cap de setmana,
l’equip tornarà a jugar a Les
Comes, davant el Santfeliuenc.

Victòria treballada dels veterans contra el Sant Joan Despí
FUTBOL / LA VEU

V

ictòria en el primer
partit de l’any recent estrenat, on els
blaus van haver de treballar
de valent per assegurar els
tres punts en joc. Dues parts
calcades, però amb resultat
i protagonistes diferents, essent el premi pels més treballadors.
Primera meitat de clar domini blau, amo de l’esfèric i
que va tancar als visitants en
la seva parcel·la i va gaudir
de nombroses ocasions per
avançar-se en el marcador.
Els de Sant Joan Despí no van
inquietar en excés el portal

igualadí, només en tímides
contres van portal perill. A
deu minuts del descans, fruit
d’un contraatac els de l’àrea
metropolitana agafaven la
iniciativa en el marcador,
marxant al vestidor amb un
mínim avantatge.
En la segona meitat s’inverteixen els papers, amb cert
domini visitant, sabedors
del perill blau quan és el
propietari de la pilota. Però
la pressió blava va donar
fruit al primer minut de la
represa. Gran treball d’ofec
dels igualadins que no van
deixar jugar amb comoditat
als visitants i Ramon Balcells, materialitzava l’Iguala-

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

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

da en el marcador. Desorientats els visitants, a la sortida
d’un córner servit per Carlos
Solís, davant la pressió blava,
els defensors visitants amb
l’afany de treure la pilota per

alt, la introdueixen en el seu
propi arc, donant així avantatge als igualadins i la victòria. Insistiren els visitants,
però l’endreçat treball blau
no va donar opcions als de

Sant Joan Despí. Per contra,
els igualadins van gaudir de
diverses contres, que amb
una mica més d’oxigen, de
ben segur que el marcador
hagués sigut molt més ampli.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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El Capellades HC aixeca la Copa Generalitat masculina que
disputava a casa
HOQUEI / LA VEU

E

l Capellades Hoquei
Club va ser el guanyador de l’onzena edició
de la Copa Generalitat masculina, que es va disputar
aquest cap de setmana a Capellades. En categoria femenina, les guanyadores van ser
les jugadores del Club Patí
Voltregà, que van revalidar el
títol aconseguit l’any 2018.
Dissabte es va celebrar les semifinals. En categoria masculina el primer finalista va ser
el CP Tona qui va guanyar el
FCB d’Hoquei per 3 a 2. A la
segona semifinal el Capellades va guanyar el CP Congrés
per 2 a 0.
Acabada l’entrega de premis
de la categoria femenina, va
començar la final masculina
entre els amfitrions, el Capellades Hoquei Club, i el Club
Patí Voltregà.

Els locals, després d’un disputat i emocionant partit amb el
Pavelló Poliesportiu ple d’una
afició que no va parar en cap
moment d’animar, es van aca-

bar imposant per 5 a 2. Van
marcar pels capelladins David Tarrida (2), Aleix Còrdoba (2) i Oriol Prat (1). Els
dos gols del Tona van ser de

Carles Rodríguez (1) i Xavier
Oliva (1).
Acabada la final es va procedir a l’entrega dels trofeus i a
les fotografies que immorta-

litzaran la primera copa guanyada pel Capellades Hoquei
Club.
La regidora d’Esports, Anna
Xaus, va valorar molt positivament la competició
d’aquest cap de setmana “cal
felicitar el Capellades Hoquei
Club per aconseguir aquesta
copa i també per la bona organització que hi hagut tant
dissabte com diumenge”.
Les dues finals van comptar
amb la presència a la llotja del
Secretari General de l’Esport,
Gerard Figueras; l’alcalde de
Capellades, Salvador Vives;
la regidora d’Esports Anna
Xaus; la presidenta del Comitè Català d’Hoquei Patins,
Lola Domene i Cati Fontané,
membre de la junta directiva
i responsable d’hoquei patins
femení, com a representació
de la Federació Catalana de
Patinatge.

remuntar el partit. A les grades, l’afició ho posava fàcil.
L’Igualada Femení arribava a
la desena falta a l’equador de
la segona part i l’ocasió de la
falta directa era clara ara per
a les osonenques. Però la bona
intervenció de la portera anoienca començava a desesperar
al Voltregà. Les igualadines
ho intentaven amb cap i cor,
les contres osonenques eren
molt perilloses però les resolia
de manera magistral Cristina
Riba.
L’Igualada insistia i marcava el
segon gol fruit de l’oportunisme de Pati Miret que aprofitava un refús en fals de la portera internacional italiana del
Voltregà per reduir distàncies

(2-4). Quedaven quatre minuts i el Voltregà veia que el
parcial de la segona part era
per a les de Maria Fernández
“Pulgui”.
Una falta directa favorable a les
igualadines, per una falta de la
Paula Vilamala, va donar esperances a l’expedició igualadina
que, d’acabar en gol, quedaven
més a prop d’empatar el partit
per anar a la pròrroga. Però la
jove Carla Claramunt no va
tenir tampoc la sort de cara i
l’ocasió va quedar en no res.
Els minuts passaven fins a
esgotar-se i el CP Voltregà
guanyava la seva sisena Copa
Generalitat per deixar a les
igualadines subcampiones per
segon any consecutiu.

L’Igualada Femení HCP torna a quedar
a un pas de proclamar-se campió
HOQUEI PATINS / LA VEU

E

n categoria femenina la
primera semifinal es va
jugar entre l’Igualada i el
Palau, amb victòria de les anoienques per 4 a 2. La segona
semifinal va acabar amb clara
victòria per 3 a 0 del CP Voltregà sobre el CH Mataró.
La final començava sense especulacions i amb molta intensitat on ambdós equips van
crear diferents ocasions clares
de gol. En una d’aquestes el
CP Voltregà marcava sobre la
caiguda d’una jugadora, però
l’àrbitre, Daniel Picó, anul·lava
el gol i marcava penal. Aquest
l’aturava amb seguretat la portera igualadina Mònica Ferrer i
es mantenia l’empat a zero, per
tranquil·litat de les igualadines,
sobre les protestes del CP Voltregà. Tot just era el segon minut de partit.
El matx era ràpid, intens, digne d’un partit d’Oklliga i d’una
final amb clares alternatives

per a les igualadines i per a les
osonenques, pel lluïment de les
dues porteres; la Mònica Ferrer
i la portera titular del Voltregà i
de la selecció italiana, Verónica
Caretta.
Els àrbitres assenyalaven penal
favorable a les igualadines en
el minut set. Però la Verónica
aturava, també, el llançament
de la Pati Miret. Partit de porteres!
En la part final de la primera part el partit es trencava,
doncs el Voltregà marcava dos
gols pràcticament consecutius
fruit de dos ràpids contraatacs.
Al mal tràngol s’hi sumava
el col·legiat Daniel Picó que,
amb el temps parat per atendre la caiguda fortuïta d’una
jugadora osonenca, mostrava
blava a la igualadina Pati Miret mentre la jugadora anava a
la banda per atendre al temps
mort demanat pel combinat de
Sant Hipòlit. Al final del temps
mort l’àrbitre assenyalava llençar una falta directa favorable

al CP Voltregà per la blava a
Miret i les protestes de l’expedició igualadina al poliesportiu
de Capellades van ser un clam.
Lluny de rectificar l’error, va
procedir al llançament de la
directa. El Voltregà marcava i
les igualadines encaixaven el
tercer gol en poc més de tres
minuts de joc, (3-0).
Quedaven dos minuts per arribar al descans però l’equip,
descentrat, reaccionava amb
un gol de la Carla Claramunt
per posar un esperançador 1-3
al marcador en el darrer minut,
amb el suport de gran part del
públic del Poliesportiu capelladí. Però en la darrera jugada el
Voltregà tornava a marcar per
posar el 1-4 quan faltaven vinti-quatre segons pel final de la
primera meitat.
Com és habitual hi va haver
canvi a la porteria igualadina
i la segona part la va disputar
la jove portera igualadina Cristina Riba. L’Igualada va sortir
amb tota la predisposició de

Aquest dissabte, el millor bàsquet torna a Les Comes!

17.45h Monbus CB Igualada vs Tenea CB Esparraguera
19.30h Anytime Fitness CBI vs Unilever Viladecans BF
Us hi esperem!
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Victòria agònica de l’Igualada Rigat
en els últims 12 segons
HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA RIGAT 4
CP VOLTREGÀ 2

L

’Igualada Rigat va guanyar per 4 a 2 al CP Voltregà en un partit molt
igualat que no es va decidir
fins a 12 segons del final, amb
un doblet de César Vives des
del punt de penal. Les dues
dianes anteriors van ser obra
de Roger Bars. L’empat del CE
Noia deixa als arlequinats en
tercera plaça.
No va ser un partit fàcil, el
Voltregà es va avançar al minut 3 amb un gol de Vargas,
que va rematar a mitja alçada un passi interior. De fet,
els arlequinats no van entrar
al joc fins al minut 10. Quan
la maquinària va començat a
funcionar, es va veure un gran

Igualada a la pista, i amb ell
els resultats. Roger Bars, entrant des del vèrtex i aixecant
la bola al primer pal, va aconseguir l’empat amb un gran
gol.
Però els osonencs es van tornar a avançar dos minuts
abans del descans, a través
d’una falta directa molt protestada pels igualadins per
peus de Sergi Pla. Eric Vargas
va transformar-la i va pujar l’1
a 2 al marcador, resultat amb
el qual es va arribar al descans.
L’Igualada Rigat podria haver
empatat només arrencar la
segona meitat, amb una altra
falta directa per blava a Adrià
Ballart, però Pla no va poder
transformar-la. Tampoc Méndez un minut més tard en una
altra falta directa (per 10 faltes d’equip del Voltregà). El

gol no va arribat fins al minut
19 quan, un altre cop Bars,
va a batre Blai Roca amb una
mitja volta dins de l’àrea.
Després d’un tram final accelerat i on Elagi Deitg va salvar el tercer gol del Voltregà
al minut final, van arribar els
12 segons màgics. La parella
arbitral va xiular un penal
molt protestat pels visitants
però Tety Vives va anotar-lo:
un gol que valia 3 punts. Nou
segons més tard va repetir la
gesta des del punt de penal,
establint el 4 a 2 definitiu.
El proper partit de l’Igualada
Rigat serà de la World Skate
Europe Cup. Demà dissabte, a
les 8 del vespre, rebrà a l’Scandiano italià a Les Comes, amb
un resultat desfavorable per la
mínima, que ha de remuntar
per aconseguir una plaça a
quarts de final.

Foto: Joan Guasch

Victòria en un molt bon
partit de l’HL Igualada a
Castellbisbal
HOQUEI LÍNIA / LA VEU

CASTELLBISBAL 3
HL IGUALADA 4
Aquest passat diumenge es
disputava a la pista de Castellbisbal el primer partit de
l’any i a l’hora, el primer de la
segona volta de la Lliga Nacional Catalana amb un gran
resultat igualadí.
Tot i rebre un gol als 10 segons de començar el partit,
l’HLIgualada no es deixava
intimidar i empatava al cap
de 2 minuts per mitjà de Albert Muntadas.
A partit d’aquest gol l’equip
igualadí es feia amo i senyor
de la pista, sense donar opcions a Castellbisbal. Vista la
superioritat igualadina, era
d’esperar que pugessin els gols
al marcador, però no s’acaben
de realitzar les ocasions. A
falta de 8’23”, el Castellbisbal
cometia una falta i es quedava en inferioritat numèrica a
la pista, i l’HLIgualada aprofitava l’ocasió materialitzant
amb un gol de Roger Alemany amb assistència de Xavi
Álvarez, després d’una treballada jugada. Poc després, a
només 3 minuts per finalitzar
la primera part, era de nou
Roger Alemany qui tornava a
foradar la porteria rival, després d’una gran assistència
d’Alex Cano. Amb aquest gol
s’arribava al descans amb un
còmode avantatge de 3-1 al
marcador.
A la represa, el partit seguia
el mateix guió de la primera
part, l’equip igualadí dominant el joc i amb un Castellbisbal que hi posava ganes
però no era el seu dia. Al mi-

nut 17’21” era Xavi Álvarez
qui tornava a batre la portaria
gràcies a l’assistència de Eric
Valls. Amb el 1-4 a favor, el
partit entrava en una fase de
joc ràpid, i anades i tornades
a les 2 porteries, amb l’HLIgualada intentant dominar
el joc, però un Castellbisbal
pressionant per buscar escurçar distàncies. En el minut
12’20” el rival marcava un gol
que els donava esperances de
poder remontar el partit, 2-4
i quedant encara molt partit.
En aquest moment el rival es
creixia i atacava amb mes intensitat, aconseguint el 3-4 a
falta de 7 minuts. Encara faltava molt, i els nervis dels dos
equips es palpaven des de les
grades. El temps corria i a 2
minuts del final, Castellbisbal
decidia treure el porter per
guanyar un jugador més de
camp i intentar així empatar
el partit. Però era la tarda de
l’HLIgualada, que treballant
molt bé aconseguia defensar
el gran resultat a la pista d’un
aspirant a la lluita pels playoff final de la Lliga Nacional
Catalana. Amb aquests tres
punts s’aconseguia avançar
al Castellbisbal a la classificació i posar-se tercers, consolidant les opcions de lluita
per les 4 primeres posicions
de la lliga que donen accés
al desitjat play-off. L’MVP
del partit va ser per Albert
Muntadas
Va ser un gran partit, que
servia d’assaig per la intensa jornada que es viurà
demà dissabte a la pista del
Galapagar, de Madrid, on
es diputaran els 2 primers
partits de la segona fase de
la Lliga Nacional Plata.

NOVETAT GT E- BIKE 2020
PANTERA
Rígida trail 120mm
100€/mes

FORCE

FS Enduro 150mm
160€/mes
24 quotes sense interesos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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El Monbus CB Igualada segueix sense perdre lluny de Les Comes
BÀSQUET / LA VEU

MORABANC ANDORRA 69
MONBUS CB IGUALADA 72

E

l Monbus CB Igualada començava l’any i
la segona volta amb
victòria a Andorra. Després
de la desfeta en l’últim partit
de l’any a les Comes contra
el Martinenc, els igualadins
es disposaven a fer pagar els
plats trencats a l’Andorra. El
partit es disputava el passat
diumenge dia 12 de gener al
pavelló Prat Gran d’Escaldes.
El partit començava amb
poc ritme per part igualadina i amb el conjunt andorrà

anotant amb certa facilitat.
L’encert igualadí mantenia un
marcador ajustat de 18 a 16 al
final del primer període.
El segon quart seguiria la tònica del primer, poca anotació, joc poc vistós que deixava una 35 a 31 al descans.
L’inici del tercer període seria
de domini completament
andorrà, en què es van arribar a situar fins a 12 punts al
capdavant del marcador. Per
sort, la resposta visitant va ser
gairebé immediata, deixant el
parcial del període en un 21
a 20 i un desavantatge de 5
punts a falta de deu minuts
de partit.
En l’últim període, els ano-

iencs gràcies a una excel·lent
defensa (rebent només 2
punts en 6 minuts) van ser
capaços de capgirar el marcador i de no ser per l’encert
local en les últimes possessions, haurien guanyat el partit
sense complicacions. 69 a 72
definitiu per començar l’any
amb victòria.
El Monbus CB Igualada té
ara un balanç de 12 victòries
i dues derrotes i segueix en
segona posició en la classificació
El següent partit serà demà
dissabte a les 17.45 a les Comes, on els igualadins rebran
al sempre combatiu Esparreguera.

vis per part dels dos equips,
deixant així un primer quart
amb una molt baixa anotació.
En canvi, en el segon període
les igualadines van reaccionar
mostrant-se dominants amb
un gran joc col·lectiu tant ofen-

mantenir, deixant un marcador
final de 58-40, aconseguint així
una importantíssima victòria
per acabar la primera volta de
la competició en 10a posició,
en llocs de promoció de permanència.

Importantíssima victòria de l’Anytime
L’Escola Pia es juga estar
Fitness CB Igualada contra el Valls
al grup que lluiti per
rivals directes, el CB Valls. Des sivament com defensivament.
del primer moment del partit Durant la segona part del partit l’ascens a tercera
CB IGUALADA 58
es van apreciar molt els ner- la superioritat igualadina es va
BÀSQUET / LA VEU

CB VALLS 40

E

l passat diumenge 12 de
gener es va disputar a
Igualada el primer partit de l’any, de l’Anytime Fitness
CB Igualada contra un dels seus

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

BÀSQUET / LA VEU

A

quest passat dissabte
el Sènior Femení de
l’Escola Pia va guanyar a la pista del CB Abrera per un contundent 40-79,
sense pràcticament opcions
d’optar a l’última plaça que
dona accés al grup que lluitarà per jugar a tercera la
temporada vinent. La derrota
contra tot pronòstic del seu
rival directe però, fa que les
igualadines tornin a dependre d’elles mateixes per aconseguir la classificació en un
enfrontament directe contra
el BC Tecla Sala aquest proper dissabte.
Les d’Igualada van sortir sense pressió dissabte a la seva
visita contra el CB Abrera
conscients que seria molt difícil lluitar a la classificació, i

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

MKM

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

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings,
oficies, locals comercials, empreses, escoles, etc.
Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56
08700 Igualada

van obrir escletxa ràpidament
amb un parcial de 3 a 24 al
primer quart que va sentenciar el partit. Les alternances
defensives van ser claus i les
jugadores van mantenir la
intensitat durant tot el partit
per emportar-se la victòria.
La derrota de diumenge del
seu rival directe fa que a falta
d’una jornada, la diferència
entre ambdós equips sigui de
1 partit, però average particular per les de l’Hospitalet de
+12 de la primera volta. Per
tant les igualadines necessiten guanyar el partit per 13 o
més punts per aconseguir superar-les a la classificació.
Es per això que s’anima a tothom a anar a animar al pavelló de l’Escola Pia aquest proper dissabte a les 19:30h per
capgirar l’average i assolir la
plaça.

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)
Per més informació,
truca’ns al: 629 77 31 01
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Armand Monleón i Àlex Haro sumen tres etapes guanyades en
aquest Dakar que acaba avui divendres
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

E

tapa a etapa el raid més
popular del món va
avançant pel desert aràbic amb els lògics entrebancs
que una prova d’aquestes característiques comporta, i es que si
no fos així ja no seria el Dakar.
Àlex Haro i Armand Monleón,
els dos copilots anoiencs de
Moto Club Igualada, a l’hora d’escriure aquestes línies el
dimecres al final de la desena
etapa, continuaven en carrera amb diversa sort. Per una
banda, Monleón copilotant al
manresà Gerard Farrés amb
el Can-Am de l’equip Monster
Energy a la categoria de SSV,
van tenir una bolcada sense
conseqüències físiques però
sí que els va fer perdre molt
de temps. La part positiva de
l’equip bagenc-anoienc és que
van ser el guanyadors d’una
altra etapa, la segona d’aquest
any per la parella a les sempre
difícils etapes dakarianes.
Això és el que comentava

Monleón sobre aquest incident: “Avui sortíem amb
l’objectiu d’ajudar el nostre company Casey Currie i
quan estàvem apretant fort a
les dunes n’hem saltat una de
5m que no hem vist a temps.
Hem esperat el T4 de South
Racing per reparar i arribar al final de l’etapa, així
que continuem en cursa.
Físicament estem bé tant jo com
el Gerard i a punt per demà, no
ens rendirem, volem acabar
aquest Dakar com sigui!!”
Pel que fa a l’altre anoienc,
l’odenenc Àlex Haro, que copilota al sudafricà Giniel de
Villiers amb el Toyota Hilux,
van mantenint un ritme constant que els porta a estar situats
entre els sis primers de la classificació general a la categoria
de cotxes.
Haro deia al final de l’etapa del
dimecres, “l’etapa d’avui s’ha
quedat en només 230 quilòmetres, després de cancel·lar-se la
segona part a causa de la seguretat. Ha sigut una etapa real-

L’Handbol Igualada
suma la cinquena victòria
consecutiva
HANDBOL / LA VEU

HANDBOL IGUALADA 29
OAR SABADELL 28

P

artit important el que
es va disputar el passat
dissabte a Les Comes
d’Igualada. S’enfrontaven dos
equips igualats a la classificació en el 7è i 8è lloc i amb 12
punts cada un, tant per l’Igualada com per l’OAR Sabadell
era molt important guanyar
aquest partit per consolidar-se
en els llocs intermitjos de la
classificació.
En el començament del partit
tots dos equips van sortir molt
forts amb constants atacs i gol
d’ambdós conjunts, semblava
que el partit aniria amb aquest
ritme vertiginós
tota l’estona, però a partir del
minut 5 (4 a 3) aquest ritme va
baixar totalment. L’Igualada
va tenir una absència de gols
que li va durar 10 minuts ja
que fins al minut 15 no va arribar més a la porteria del OAR
Gràcia Sabadell i els vallesans
van aprofitar aquests minuts
anotar 4 gols i al minut 15 el
resultat era de 4 a 7. A partir

d’aquest moment l’Igualada va
començar a recuperar el partit
i poc a poc al minut 30 de la
primera part el resultat era de
15 a 16, avantatge de l’equip
vallesà però l’Igualada es veia
molt fort novament.
En la represa l’Igualada va
continuar amb el seu joc amb
un bon atac, una defensa i
porteria que aturava els atacs
de l’OAR Sabadell. En aquesta
segona part l’Igualada dominava el joc però l’OAR no deixava marxar en el marcador
als igualadins, la igualtat en
el partit era molt evident. En
els últims minuts, un Igualada amb atacs ràpids i contundents aconsegueia desfer l’empat i situar-se amb
2 gols pel davant al minut 28.
Al final, 29 a 28 pels igualadins.
Amb aquest resultat l’equip
de Pol Cantero es consolida
en llocs intermitjos de la lliga i porta ja 5 partits seguits
guanyant al seus rivals a casa
i fora de casa.
Proper partit contra el CH
Sant Esteve Sesrovires B, demà
dissabte 18 de gener a Sant Esteve Sesrovires.

ment difícil i bastant perillosa,
amb moltes dunes afilades. La
visibilitat també ha estat un
problema aquest matí a causa
de les altes velocitats de vent.
Hem decidit ser cautelosos,
aconseguint acabar en tercer
lloc. Demà promet ser una altra etapa difícil, però farem tot
el possible per estar a dalt, com
sempre “.
Fins ara la pitjor notícia

d’aquest Dakar és la mort del
pilot de la marca Hero, el portuguès Paulo Gonçalves, molt
estimat per tothom i que en senyal de dol va fer que les motos
i quads no disputessin l’etapa
del dimarts.
El dimecres la climatologia adversa amb fort vent va provocar la neutralització de l’etapa
que feia complicada la visió. I
tant sols es va fer la meitat del

recorregut.
Avui divendres es disputa la
dotzena i darrera etapa entre
Haradh i Qiddiya amb 374
kms d’especial, amb el que encara poden passar moltes coses
i fer variar les classificacions.
El balanç fins ara dels copilots
anoiencs Àlex Haro i Armand
Monleón és positiu ja que guanyar tres etapes en el Dakar no
és gens fàcil.
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Carla Bisbal (CAI), 2a Sub-16 al Cros
Internacional d’Elgòibar
ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes del C.A. Igualada Petromiralles que
van participar amb la
Selecció Catalana al 77è Cros
Internacional Juan Muguerza d’Elgòibar (Guipúscoa),
diumenge passat, tingueren
grans actuacions en aquest
Cros de categoria IAAF, que
va comptar amb una participació d’alt nivell estatal i
internacional. Hi participaren els cinc atletes convocats
per la Selecció Catalana, a

més del Sènior Abdennasser
Oukhelfen, en la prova internacional masculina.
Va sobresortir el 2n lloc en
categoria Sub-16 femení de
Carla Bisbal, amb 8m. 56seg.,
sobre 2.452 m., cursa en la
que les catalanes ocuparen les
3 posicions de podi.
Roger Súria assolia el 4t lloc
en categoria Sub-18 masculí
amb 18m. 34seg., sobre 5.535
m. de cursa, essent el 2n català classificat.
Riduan Boulbayem era 5è i
1r català en categoria Sub-20

masculí amb 21m. 20seg., sobre 6.624 m. de cursa, entrant
28è Sergi Santamaría amb 23
m. 29 seg., i retirant-se per
lesió Yassin Kniya.
Abdennasser Oukhelfen era
17è en la prova internacional
absoluta masculina amb 34
m. 55 seg., cursa sobre 10.796
m. dominada per l’etíop Tadese Worku amb 31 m. 39 seg.,
mentre Hellen Obiri (Kenya)
era la guanyadora absoluta
femenina amb 25 m. 10 seg.,
sobre 7.621 m. de cursa.
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Eloi Santafé (CAI), plata
al Campionat de
Catalunya de Combinades
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada Petromiralles, Eloi
Santafé, va assolir la
medalla d’Argent en categoria
Sub-20, al Campionat de Catalunya de Proves Combinades
Sub-20 - Sub-23 i Absolut, disputat dissabte i diumenge a la
pista coberta de Sabadell, amb
la participació de 2 atletes del
CAI.
Eloi Santafé era 2n i Argent
amb 5.037 punts en l’heptatló
Sub-20 masculí, amb els següents registres en les 7 proves:
60 m.ll.: 7”17 /llargada: 6,26

m./ pes: 11,85 m. / alçada: 1,81
m. / 60 m. tanques: 8”03 / perxa: 4,20 / 1.000 m.ll.: 2’57”43,
amb el 1r lloc en 60 m.t. i perxa, el 2n en 60 m.ll. i pes, i el
3r en alçada i 1.000 m.ll. com
a posicions individuals més rellevants.
David Muñoz
participava
també en l’heptatló Sub-20
masculina, no finalitzant-la
per lesió, assolint els següents
registres en les proves completades: 60 m.ll.: 7”59 /llargada:
5,44 m./ pes: nuls / alçada: 1,54
m. / 60 m. tanques: 9”79 / amb
el 5è lloc en 60 m.ll. com a posició individual més rellevant.

Aleix Llorens (CAI), 3r
en Disc al Critèrium de
Llançament d’Hivern
ATLETISME / LA VEU

Naima Ait Alibou (CAI), fa el rècord
d’Igualada en 1.500 i 3.000 m.ll. indoor
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta
Sub-23
del
C.A.Igualada Petromiralles, Naima Ait Alibou,
va assolir els passats 4 i 5 de
gener, dissabte i diumenge, millorar els rècords d’Igualada absoluts en les proves dels 3.000 i
1.500 m.ll. en pista coberta, a les
competicions disputades a Sabadell. Hi participaren diversos
atletes del CAI Petromiralles,

en les proves corresponents.
Dissabte, 4/1, Naima Ait Alibou era 3a a la final dels 3.000
m.ll., amb 9’47”41, nou rècord
d’Igualada absolut, millorant
els 9’58”17 d’Anna Bové (CAI)
del 2001 a Vilafranca del Penedès. En el mateix control absolut, Hèctor Ramos era 3r en salt
d’alçada, amb 1,97 m.
Diumenge, 5/1, Naima Ait Alibou era 3a en els 1.500 m.ll. del
Campionat de Catalunya “A” in-

door, amb 4’34”97, nou rècord
d’Igualada absolut, millorant els
4’36”41 d’Anna Bové (CAI)del
1998 a Sevilla.
En el mateix campionat, els rellevistes del CAI masculí de 4
x 400 m. M. Jalón - O. Castells
- E. Verdugo i G. Carner, assoliren un nou rècord d’Igualada
absolut indoor amb 3’31”69,
del que ja deixàrem constància
en la crònica corresponent del
campionat.

HORARI:

DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera

Tel. 937 760 261 Fax 937761 604
aperitiuscatalans@hotmail.com

L

’atleta del C.A.Igualada
Petromiralles
Aleix Llorens, va assolir la 3a posició en disc, en
Sub-18, amb 35,20 m., en la
seva participació a la primera Jornada del Critèrium de
llançaments d’Hivern, que es
va dur a terme diumenge, a
l’Estadi J. Serrahima.
Josep Mª Lagunas era 7è en
el disc absolut masc. amb un
millor intent de 36,05 m.
Atletes del CAI Petromiralles, al G.P. de Marxa de Viladecans
Tres marxadores del C.A.
Igualada Petromiralles, van
participar diumenge al 28è

G.P. de Marxa Atlètica Ciutat de Viladecans, amb organització de l’Ajuntament de
Viladecans i la FCA.
Laura Giménez era 8a en
categoria Sub-18, amb 1h.
01’01” per cobrir els 10 km.
de recorregut.
Sílvia González era 9a en
categoria absoluta, amb 1h.
03’31” per cobrir els 10 km.
de recorregut, prova dominada per Mar Juárez (Avinent
Manresa) amb 47’58”.
Ares Giménez era 23a en categoria Sub-14 amb 22’22”,
sobre 3 km. de cursa.
El guanyador absolut masc.
va ser Mario Viñas (A.A. Catalunya) amb 44’44”, també
sobre 10 km. de recorregut.
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Tecnificació del sotscampió mundial,
Pere Marsinyach, al P.A. Igualada

El CNI a la Pujada dels
Dipòsits de Vilanova i als
Cinc Cims de Corbera
ATLETISME / LA VEU

E

ls corredors del Club
Natació Igualada han
començat l’any amb
força i han participat en dues
curses diferents el mateix
diumenge dia 12 de gener.
En Jordi Gassó i l’Esther Comamala van fer la 34a. Pujada als Dipòsits de Vilanova
del Camí en 23’ 19’’, que any
rere any aconsegueixen que
quasi 200 persones pugin als

PATINATGE / LA VEU

E

l passat dilluns 30 de
desembre, aprofitant
les vacances nadalenques, el Club Patinatge Artístic Igualada va organitzar
una jornada de tecnificació
per tots els seus patinadors/
es d’iniciació i categories a
les instal·lacions esportives
de Santa Coloma de Queralt,
per millorar diferents aspectes del patinatge i també la
formació com a patinadors a
llarg termini.
Es van organitzar grups reduïts segons el nivell de cada patinador/a per poder treballar
de forma més específica les
necessitats de cada nivell.
La tecnificació va ser coordinada per l’Ester Torrabadella (entrenadora del club)
i amb l’afany de poder ensenyar a tots els participants
el millor possible, el club

va aconseguir contar amb
unes col·laboracions de luxe:
L’Estela Garcia es va encarregar de la preparació física, flexibilitat, nutrició i preparació
psicològica per les competicions.
La Cristina Castro, una de les
millors entrenadores de Solo
Dance del nostre país i actual entrenadora del club, es va
encarregar de la tecnificació
d’aquesta modalitat.
I la cirereta del pastís, va ser
la participació del Pere Marsinyach, actual sots-campió
mundial de patinatge artístic, que es va encarregar de
la tecnificació de la modalitat
Lliure.
A l’acabar tots els entrenadors
van coincidir que havia estat
una jornada de treball intensa
i satisfactòria, i en van oferir
un balanç excepcional ja que
tots els patinadors/es van donar el 100% i van demostrar

tenir moltes ganes d’aprendre.
Per la seva part, els patinadors/es van agrair l’oportunitat de compartir un dia de
formació amb grans entrenadors i sobretot amb un esportista com el Pere Marsinyach
que és el seu model a seguir.
Per part del Club Patinatge
Artístic Igualada el balanç
va ser molt satisfactori. En
l’àmbit
esportiu/formatiu
gràcies al grandíssim cos tècnic que hi va participar i les
facilitats que van donar per
treballar, demostrant que són
uns grans professionals i uns
apassionats d’aquest esport.
Igualment en el terreny de les
relacions personals, ja que la
realització d’una activitat diferent a l’habitual, i amb altres entrenadors fan sentir a
tothom que forma part d’un
club.

Exhibició del CPA Piera al Prat de
Llobregat, amb actuacions centrades
en la pel·lícula Coco
PATINATGE / LA VEU

E

l Club Patinatge Artístic Piera va celebrar
dissabte un festival al
Pavelló Poliesportiu El Prat
que va comptar amb patinadors i patinadores d’arreu del
territori. L’exhibició va comptar amb esportistes dels clubs
de Cerdanyola del Vallès,
Sentmenat, Granollers, Sant
Quirze del Vallès, Matadepera, Polinyà i també el grup de
l’Escola Apiària de Piera.
El festival va estar estructurat
en dues parts. El Club Patinatge Artístic Piera va oferir
números amb patinadors individuals, però també grupals
com els que van executar el

grup recreatiu, els grup Cadet, el grup CID i el grup Categories. La major part de les
actuacions del patinatge pierenc es van centrar en la pel·
lícula Coco, amb una gran

visualitat i un vestuari molt
acolorit. Finalment, cal destacar l’actuació final de Sergio
Canales, Campió d’Europa i
tercer del món 2019 en categoria Sènior.

dipòsits a fer la popular botifarrada després de la llarga pujada a aquest indret.
Al mateix temps a Corbera
del Llobregat es va disputar la
“Cinc Cims”, on en Pipo Pujol
va córrer la cursa de 27 km
amb un desnivell positiu de
1.300 metres, una cursa molt
ràpida, on va poder fer un
bon temps de 2 hores 35’ 21’’,
quedant el 39 de la seva categoria i 61 de la general.
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CISTELLA AMB PRODUCTES

PLANXISTERIA
GELABERT S.L

SORTEIG
2 Entrades

902 22 09 22

www.yelmocines.es

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

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

SORTEIG

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

676 959 431

676 959 431

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

93 804 88 52

Regalem 2 cistelles al mes!

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.

www.museudeltraginer.com

www.planxisteriagelabert.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA
93 131 35 58

www.ingravita.cat

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG

de 8 abonaments
anuals per al cicle
de concerts 2019
dels Hostalets
de Pierola

I.H.C.

www.igualadahc.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 804 42 57

SORTEIG DE

2

ENTRADES

amicsdelamusica@gmail.com

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
* C/ del Retir 40 · 08700 Igualada
93 804 24 51
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, el cicle de concerts d’Hostalets, la cistella Caprabo i Caves Bohigas que han de passar a buscarles a les nostres oficines de La Veu.

Nom
Cognoms
Població

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis
participar i omple les dades personals per a que
puguem contactar amb tu!
Cistella Caprabo

Bicicleta ABA

Músiques de Butxaca

Entrades Yelmo Cines

Forfait circuit Les Deus

Música Hostalets

Email

Entrades Museu del Traginer

Entrades Cinema Ateneu

Cava Bohigas

Signatura

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Entrades Hoquei

Telèfon mòbil

TOTS ELS SORTEJOS

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes fins el 30/11/2019. 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 consentiment exprés i
inequívoc a aquestes condicions.
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

El Russian Classical Ballet presenta “La bella
dorment” al Teatre Municipal l’Ateneu
DANSA / LA VEU

E

l Russian Classical
Ballet, la prestigiosa
companyia de Moscou dirigida per la famosa
ballarina Evgenyia Bespalova, torna aquest diumenge a
Igualada per presentar una
de les obres mestres del ballet clàssic, La bella dorment.
Un món encantat de castells
i boscos, malediccions i fades. Només el petó d’un amor
sincer aconseguirà desfer
l’encanteri: la consagració del
romanticisme.
El Russian Classical Ballet
va néixer amb la missió de
preservar la tradició del ballet rus clàssic. Fou fundat a
Moscou l’any 2005. És una
companyia formada per un
elenc de ballarins graduats
a les escoles coreogràfiques
més prestigioses: Moscou,
Sant Petersburg, Novosibirsk
i Perm que han actuat en teatres de gran renom. La companyia combina l’experiència
i domini de ballarins internacionals i joves talents de la

dansa clàssica. Una tècnica
refinada, una destresa inusual
i una expressivitat dramàtica
són els elements que defineixen els seus intèrprets. Entre
el seu repertori hi trobem
títols com: El llac dels cignes,
Giselle, Don Quixot, Carmen,
El trencanous o La bella dorment.

La bella dorment
Segons el conte, tres fades
beneeixen la filla del Rei
amb virtuts, però una fada
malvada fa caure sobre ella
una maledicció que diu que
es punxarà un dit i morirà.
Afortunadament la tercera
fada, que encara no havia regalat res a la petita, li fa l’ob-

sequi de desfer l’encanteri,
amb la qual cosa l’Aurora no
morirà, sinó que es quedarà
adormida durant 100 anys
fins que un príncep la desperti amb un petó.
La bella dorment és un gran
repte per als ballarins, especialment en la interpretació del
personatge principal, la prin-

cesa Aurora, que exigeix un
estil acadèmic molt pur, elegant i fràgil. Una història que
desperta la màgia dels contes
de fada. El músic Piotr Íllitx
Txaikovski i el llibretista
Ivan Vsevolojski i el coreògraf Marius Petipa van posar
en escena l’obra basada en el
conte de Charles Perrault,
per primera vegada, el dia
15 de gener de 1890 al Teatre
Mariinski de Sant Petesburg.
L’espectacle es podrà veure
aquest diumenge, 19 de gener, a les 18 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Les entrades, de 35, 30 i 25 €, es poden
comprar al Punt de difusió
cultural i turística d’Igualada, situat al carrer Garcia
Fossas, 2. L’horari d’atenció
al públic és de dimarts a dijous no festius, de 18.30 h a
20.30 h, el dissabte, d’11 a
14 i de 18 a 21, i el diumenge, d’11 a 14 h i des d’1 hora
abans de la funció a la taquilla del Passatge Vives. També
es poden adquirir electrònicament al web www.teatremunicipalateneu.cat.

Miquel Solà Rossell proposa altres “mirades” al món en una
exposició a la Biblioteca Central d’Igualada
EXPOSICIONS / LA VEU

L

’igualadí Miquel Solà
Rossell va inaugurar
divendres passat a la
Biblioteca Central d’Igualada
l’exposició “Mirades”, on ofereix la seva visió oberta del
món, fruit dels viatges que ha
fet al llarg dels anys a països
i terres llunyanes com Perú,
la Índia, Iran, Xina o Cambodja. En una visita guiada,
amb la presència de la regidora d’Ensenyament, Joventut
i Universitats, Marisa Vila,
i el regidor de Cultura, Pere
Camps, va compartir amb el
públic moments i anècdotes
dels seus viatges i les històries que s’amaguen darrera de
cada mirada capturada per la
càmera. L’exposició es podrà
visitar fins al 31 de gener a la
sala d’exposicions de la Bibli-

A a través d’aquestes
mirades el visitant pot
fer el seu propi viatge
cap a indrets llunyans
oteca.
«Viatjar és aventura, experimentar, compartir, il·lusió,
aprendre, canvi, moviment,
somiar, llibertat, viure i moltes vegades és descobrir mirades. Mirades inquisidores?
Moltes. Però altres també
mostren satisfacció i alegria»,
explica Miquel Solà. A I a
través d’aquestes mirades el
visitant pot fer el seu propi
viatge cap a indrets llunyans.
«Un viatge, però, no comença quan l’avió s’enlaira sinó
temps enrere, quan es comença a buscar un destí. Mires i
regires guies de viatge i ma-

pes: París amb la torre Eiffel,
el Louvre, els grans bulevards,
Notre Dame...; Egipte amb les
grans Piràmides, els tresors de

Tutankamon...; Índia amb el
Taj Mahal, les ablucions i cremacions dels creients en el riu
Ganges...; o un lloc merave-

llós de la nostra terra, la Vall
de Boí, amb les seves esglésies
romàniques esveltes i el paisatge idíl·lic», conclou Solà.
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L’òpera “Aida” torna al Liceu i es retransmetrà en
directe a l’Ateneu Cinema
ÒPERA / LA VEU

magnífiques àries que recorren l’extensa partitura.
A més, el repartiment de la
producció compta amb quatre de les veus més destacades
del moment i totes debuten
al Liceu. Són les sopranos
nord-americanes Angela Meade i Jennifer Rowley (doble
repartiment d’Aida), i els tenors Yonghoon Lee i Luciano
Cangi (els dos Radamès).

S

eguim amb la programació d’òpera i dansa
a l’Ateneu Cinema. La
producció que enceta aquest
2020 és Aida des del Teatre
del Liceu de Barcelona el pròxim dimecres 22 de gener.
Aida, la històrica producció
amb escenografia de Mestres
Cabanes torna al Liceu.
Una nova producció amb direcció musical de Gustavo
Gimeno i direcció escènica de
Thomas Guthrie.
L’Aida dels nostres pares, dels
nostres avis o dels nostres
besavis. Tornen els decorats
hiperrealistes de Josep Mestres Cabanes, realitzats en
1945 i que mostren amb tot
el seu esplendor la gran escola de l’escenografia catalana.
Sempre al servei de la pompositat -però també del intimisme- de l’antepenúltima òpera
de Verdi, els decorats de l’artista de Manresa segueixen la

tradició de l’historicisme sense caure mai en el kitsch.
Amb Aida, Verdi de 58 anys
demostrava la seva força gegantina i la seva saviesa musical i teatral en escriure un

drama intens, una òpera sobre el triangle amorós que
condueix a Aida, Amneris i
Radamés a plasmar la passió,
l’amor i l’odi fins a les últimes
conseqüències. El rerefons de

l’antic Egipte -la òpera va ser
escrita per celebrar la inauguració del canal de Suez- és
l’excusa per tractar la temàtica amb grans escenes simfonicocorals, sense oblidar les

Òpera en quatre actes. Durada: 3h 50 minuts.
Hora de l’acte: A les 19.45 h
Preu entrada: 18 € / Socis Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 € / Socis Ateneu: 13 €
Les entrades ja es poden comprar anticipades a la taquilla
de l’Ateneu cinema i
online a www.ateneucinema.
cat
La resta de programació de
la temporada d’òpera i ballet
es pot consultar a la web de
l’Ateneu cinema.

AIDA
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El 25è concert del Rotary Club Igualada es solidaritza amb la
prevenció de lesions per fractura òssia
MÚSICA / LA VEU

E

l projecte presentat per
l’Escola de Prevenció
de Fractures i Caigudes
(EPFIC) de la Fundació Sanitària Sant Josep ha estat seleccionada com a beneficiària
de la recaptació de fons en la
25a edició del concert solidari organitzat per Rotary Club
Igualada. Amb aquest impuls
l’EPFIC espera millorar el seguiment de les persones majors
de 65 anys en situació de risc de
patir una futura lesió vinculada
amb l’osteoporosi. En aquesta
ocasió l’obra escollida per a la
celebració del concert ha estat
Stabat Mater, del compositor
austríac Joseph Haydn, que serà
interpretada per la Coral Mixta d’Igualada, la Coral Canigó
de Vic i l’orquestra Terres de
Marca, sota la direcció d’Alfred
Cañamero. El concert es farà el
diumenge 26 de gener, a les 7 de
la tarda, al Teatre de l’Ateneu i
tindrà un cost de 30, 25 o 20 euros, segons la localitat escollida
i les entrades es poden adquirir
al comerç Click fotografia de la
capital anoienca.
Segons les dades aportades per
l’EPFIC, 1 de cada 3 dones i 1 de
cada 5 homes partiran algun tipus de lesió vinculada als ossos
de les extremitats degudes a l’osteoporosi i cada 3 segons, una
persona al món pateix aquest
tipus de lesions. La prevenció
d’una futura lesió òssia per a
persones majors de 65 anys ha
estat el projecte escollit pel Rotary Club Igualada en el marc de
la celebració del seu 25è concert
solidari, visibilitzant i donant
impuls a la tasca desenvolupada per l’Escola de Prevenció de
Fractures i Caigudes (EPFIC)
de la Fundació Sanitària Sant

Josep. En l’acte de presentació
de la iniciativa benèfica hi han
intervingut Jaume Carles, president del Rotary Club Igualada,
Vicenç López, assistent de districte al Rotary Club Igualada,
Lluís Pujol, president i gerent
de la Fundació Sanitària Sant
Josep, Mª Teresa Salgado, coordinadora del Servei de Fisioteràpia de la Fundació Sant Josep,
el Dr. Enric Duaso, director de
Servei de l’Àrea Sociosanitària
del Consorci Sociosanitari de
l’Anoia (CSA) i Alfred Cañamero, director de la Coral Mixta d’Igualada. A la presentació
també hi han assistit membres
associats al Rotary Club Igualada.
Durant la presentació, Carles
ha celebrat l’edició del concert
solidari que enguany suma la
seva 25a edició, ha demanat el
màxim de col·laboracions possibles des de la “Fila 0”, les ajudes provinents d’empreses que
siguin sensibles a la causa que es
presenta enguany i ha anunciat
que tots els socis s’han compromès a visitar empreses perquè
coneguin l’objectiu d’aquest edició.
Com ha explicat Salgado, l’equipament amb què es vol dotar
l’EPFIC permetrà una valoració
dels resultats que actualment
s’obtenen millorant el moviment i la força de les extremitats dels pacients que tenen un
major risc de patir una caiguda
amb fractura. Segons la coordinadora del Servei de Fisioteràpia de la Fundació Sant Josep,
l’objectiu és asseverar de quina
forma els exercicis i el tractament que ja s’ofereixen poden
augmentar la fortalesa de les
extremitats a mig i llarg termini. Segons ha recordat el Dr.
Duaso, les dues principals pre-

ocupacions de fer-se gran són
prevenir la pèrdua de memòria
com succeeix amb l’alzheimer o
la mobilitat, amb el trencament
de fèmur. La tasca desenvolupada a nivell comarcal per a la prevenció i seguiment de fractura
òssia ha suposat per a la Fundació Sant Josep, junt amb la
Unitat de Fractura Osteoporòtica de l’Anoia, esdevenir un referent nacional i internacional en
les tasques de prevenció i seguiment d’aquestes fractures.
Per a la seva part, Cañamero
ha presentat Stabat Mater com
a una obra clàssica, que Haydn
va compondre per plaer, sense haver rebut un encàrrec per
escriure-la i com a curiositat ha
explicat que per crear-la, Haydn
va fer provar als músics com sonava allò que havia escrit prèviament. Per interpretar-la el proper 26 de gener, 18 músics, un
quartet solista i una vuitantena
de veus als cors reuniran dalt de
l’escenari més d’un centenar de
músics i cantants.
Finalment, López ha recordat
l’impacte global que té Rotary
International, amb més d’un
milió dos-cents mil socis arreu
del món, amb campanyes com
la que actualment duen a terme

per eradicar la poliomielitis i a
la qual es podrà donar suport
durant el dia del concert solidari. López també ha assenyalat
que cada euro recaptat es convertirà en tres euros, gràcies al
soci Bill Gates, el qual fins a un
topall de 70 milions de dòlars
anuals, ofereix donacions que
doblen els fons que les iniciatives solidàries com la de Rotary
Club Igualada aconsegueixen
recaptar.
El reconeixement nacional i
internacional de les tasques de
la Unitat de Fractura Osteoporòtica de l’Anoia
Els estudis en el marc per al
tractament i la prevenció de
lesions òssies han suposat per
a la Unitat de Fractura Osteoporòtica (FLS) de l’Anoia el
reconeixement amb la menció
d’Or el 2017, de la International Osteoporosis Foundation
(IOF), qualificant-la com a una
de les millors unitats de caràcter multidisciplinari en la millora de l’atenció al pacient amb
fractura òssia osteoporòtica i el
premi “Best In Class” (BIC) el
passat 2019, concedit per Gaceta Médica i la Càtedra d’Innovació i Gestió Sanitària de la

Universitat Rey Juan Carlos, pel
seu treball interdisciplinari en
l’atenció a la població amb fragilitat òssia.
La FLS de l’Anoia reuneix tres
institucions diferents que tracten cada una, un nivell especific
del pacient i el seu seguiment.
Així, el Nivell Hospitalari s’atén
al Consorci Sanitari de l’Anoia
(CSA)-Hospital d’Igualada; en
el Nivell Intermedi es situen els
estudis de prevenció i de risc de
l’EPFIC, de la Fundació Sanitària Sant Josep (FSSJ) i el Nivell
Comunitari el conformen el
CAP Igualada Nord del CSA i
els vuit CAP de l’Institut Català
de la Salut a l’Anoia (ICS).
Els programes de la Fundació
Sant Josep han estat reconeguts
pel Rotary Club Igualada en
dues ocasions més. Fa 10 anys
es va donar suport a un programa del Departament per danys
cerebrals adquirits en infants
de 6 a 8 anys, lesions que podien complicar-los processos de
parla o de comprensió i el 2012,
el concert solidari va donar suport a un programa específic
per a malalts d’alzheimer, per
pal·liar riscos d’ofegament en el
moment de menjar i adquirir
hàbits millors
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DistanS, circ amb Vol’e Temps, a l’Ateneu
TEATRE / LA VEU

passatge d’en Vives.

l proper dissabte a 2/4
de 7 de la tarda, Xarxa
Igualada enceta la seva
programació per a tots els públics amb l’espectacle de circ
DistanS. L’obra és protagonitzada per l’igualadí Albert
Moncunill i la francesa Sara
Ortiz. DistanS és un espectacle que parla de la distància en les relacions humanes.
En aquesta ocasió l’espectacle també compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Igualada, el Programa.cat
del Departament de Cultura
de la Generalitat, i l’Oficina
de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.
DistanS ha rebut una colla de
premis: Millor espectacle de
nit Feten 2019 a Gijón, Millor
espectacle de circ d’Andalusia
LORCA 2019, i els Premis del
circ andalús a millor direcció, millor posada en escena,
i millor artista masculí PACA
2019.
Les entrades són a 6 € i a 5 €
per als socis de Xarxa. Es poden comprar en línia a www.
teatremunicipalateneu.cat
sense recàrrec, i el diumenge
des d’una hora abans de l’inici
de l’espectacle a la taquilla del

DistanS
Després de fer el seu primer
muntatge Mundos de papel,
la companyia Vol’e Temps
ha volgut explicar les relacions humanes sobre l’amistat
i l’amor amb diverses tècniques circenses: corda fluixa,
acrobàcia, barra fixa i malabars. DistanS és un pacte, un
codi secret, una càpsula del
temps, una promesa… D’aquí
a 20 anys al mateix lloc a la
mateixa hora. La vella casa de
l’arbre on dos amics compartien les tardes d’oci. El temps
passa i la distància és inevitable, però no ha de suposar
l’oblit.
DistanS parla d’amistat, dels
records que continuen vius
en els nostres cors malgrat els
anys, de la ruptura, la solitud
i l’amor capaç de regenerar i
reconstruir les nostres relacions amb els altres. Un viatge
a través de les emocions en
un espai visual i sonor que
embolica les escenes de circ
acrobàtic i teatre gestual...
Aquesta és una història molt
propera amb la qual petits i
grans se senten identificats.
Sara Ortiz i Albert Moncunill es van conèixer a l’Escola

E

internacional de circ i teatre
CAU de Granada, una de les
més prestigioses de l’estat.
Ara l’Albert, a més de crear
espectacles de circ, també es
dedica a l’ensenyament del
circ.
La programació de Xarxa
Igualada
El grup Xarxa Igualada ha
programat una colla d’espectacles d’abril a març, just
abans de la Mostra. El diumenge 2 de febrer el grup Xip
Xap presentarà la seva versió

d’Hamelí. La història d’aquella vila plagada de rates que
palesa la vigència i la contemporaneïtat dels clàssics. Teatre Nu ha creat un espectacle
que connecta amb humor la
història tradicional amb les
obsessions d’avui amb el seu
espectacle En Patufet (i els
seus pares), que arribarà al
Teatre municipal l’Ateneu el
dia 16 de febrer. Hai, la pescadora de somnis és un espectacle de la companyia Giramàgic que va obtenir el premi
del jurat infantil a la 30a Fira

de Titelles de Lleida. Màgia,
música i teatre visual per explicar una aventura poètica
per l’oceà de la imaginació el
dia 1 de març. Per tancar la
temporada, el Centre de Titelles de Lleida presenta el clàssic de Melville On vas, Moby
Dick? Serà el diumenge 15 de
març. Els espectacles, excepte
DistanS, són el diumenge a ¼
d’una del migdia.
Les entrades de tota la temporada ja es poden comprar a
la pàgina web www.teatremunicipalateneu.cat.

L’Ateneu Cinema acull la projecció del programa KM.0
d’El Dia Més Curt, la festa mundial del cinema curt
CINEMA / LA VEU

E

l proper dissabte, 18 de
gener, a les 11:00 del
matí i de forma oberta
al públic i totalment gratuïta,
la sala de cinema de l’Ateneu
Igualadí projectarà el programa KM.0 de la setena edició
de El Día Més Curt, una festa que s’estén a les pantalles
de diversos pobles i ciutats de
Catalunya per a que tothom
pugui gaudir d’una selecció
del millor cinema de curta durada del panorama nacional i

internacional.
KM.0, el programa integrat
100% per la millor collita nacional, està dedicat enguany
a celebrar els 10 anys de Marvin&Wayne, la distribuïdora
que lluita per visibilitzar el
curt i consolidar el prestigi
d’aquest format. Una sessió
formada per quatre curts de
cineastes que han confiat en el
projecte i han distribuït la seva
obra amb ells com és el cas de
Sergio H. Martín (Los seis
grados de libertad), Claudia
Costafreda (Benidorm 2017),

www.pastoretsdecalaf.cat
Patrocinadors:

Enric Ribes (Greykey) i Irene
Moray (Suc de síndria). Un
programa carregat amb molta
personalitat, risc i diversitat.
El curtmetratge continua confirmant-se com el format més
lliure, arriscat i renovador del
panorama català, com demostren els seus èxits a festivals de
prestigi internacional com la
Berlinale i Cannes, la diversitat de propostes i la quantitat
i qualitat de talent emergent.
Aquest dissabte, a l’Ateneu
Cinema, hi haurà una bona
oportunitat per descobrir-ho.

AJUDA’NS A AJUDAR!
PART DE LA RECAPTACIÓ DE LES ENTRADES

ANIRÀ A OPEN ARMS
Col·laboradors:

/elspastorets.calaf
@pastoretsCalaf
@pastoretsdecalaf

Mitjans de comunicació col·laboradors:

elsafareig.net

/pastoretsinfantilscalaf
@pastoretsinfantilsdecalaf

Els Pastorets
Viu-los!
VINE A GAUDIR D’UN ESPECTACLE IMPRESSIONANT
19 i 26 DE GENER A LES 17:30H

Aplicarem un 10% de descompte al preu de l’entrada dels Pastorets de Calaf
als subscriptors del diari La veu de l’Anoia presentant el carnet a Taquilla.
Oferta no vàlida per la venda d’entrada online, ni pels Pastorets Infantils.
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La imatge de la vuitena edició de FineArt Igualada
ens retorna als orígens de la litografia
FOTOGRAFIA / LA VEU

F

ineArt Igualada, que
tindrà lloc del 21 de febrer al 15 de març, ja té
imatge per a la seva vuitena
edició. El festival -organitzat
per l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada- renova cada
any la seva imatge, dotant
les edicions d’un guió irrepetible i diferent. Enguany
FineArt Igualada presenta
una imatge original, que ens
transporta al passat més ini-

El festival fotogràfic de
referència torna, del 21
de febrer al 15 de març,
al nucli antic
de la ciutat
cial de la fotografia amb una
litografia i el contraposa, no
només amb el present, sinó
també amb el futur dels ulls
que l’observen. La nova línia
estètica, que ha estat presentada aquest dimecres, es basa
en un disseny elegant i uns
colors estretament relacionats amb alguns dels temes
que tracten les exposicions,
com és el cas de la violència
masclista. En la presentació
han intervingut el regidor
de Promoció Cultural de
l’Ajuntament, Pere Camps, el
director del festival, Ramon
Muntané, i els autors de la
imatge d’aquesta edició de
FineArt Igualada, Aïna Muelas i Roger Soler, dissenyadors d’Instint, una empresa
igualadina dedicada a l’estratègia digital integral, amb
una llarga i valorada experiència en el sector. En parau-

les de Pere Camps, aquesta
edició de FineArt “ens dóna
de nou l’oportunitat de gaudir d’aquest art que és la fotografia, en una vuitena edició plena de grans fotògrafs;
sense dubte Igualada és un
gran referent cultural”. Per la
seva banda, Ramon Muntané
fa referència als esforços que
es fan per tal de relacionar
l’art fotogràfic amb la societat, i més en un moment com

l’actual, en què veiem milers
d’imatges per segon i d’arreu
del món; per al director l’important és gaudir de FineArt
sense pressa, amb calma i
poder reflexionar de tot allò
que ens mostren els diferents
autors. En aquesta edició, es
mantindran els vint-i-quatre
dies d’exposició, que permetran contemplar les cinquanta-dues exposicions que hi
haurà en la vintena d’espais

singulars de la ciutat, convertits en sales d’exposició
per uns dies. Espais que, com
cada any, es trien amb cura
per tal d’enllaçar les sales
d’exposicions professionals,
amb l’encant del centre de
la capital de l’Anoia. Autors
com Isabel Muñoz, Tino Soriano, Leysis Quesada, Pepo
Argilaguet i Ana Palacios,
entre d’altres, faran les delícies dels visitants.

Història de la Fotografia a Igualada
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, en dècades
anteriors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica...
ANY 1900
VISTA DE LA RAMBLA DE SANT ISIDRE, ANTIC
CAMÍ DE BARCELONA - LLEIDA, INAUGURADA A
MITJAN SEGLE XVIII
Vet aquí una àmplia perspectiva... des de la Rambla General Vives Vich; des d’on es pot veure que encara no hi havia
l’Edifici de La Caixa, a l’esquerra!
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Recerca a càrrec de Carmel·la Planell Lluís
Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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Xavi Garí reprèn les
classes d’AUGA

L’Ateneu Igualadí i Músiques de
butxaca s’adhereixen al Projecte
Cultural BARNASANTS
MÚSICA / LA VEU

E
CULTURA / LA VEU

P

rimera classe del segon trimestre i de l’any.
Garí de Barberà va venir a explicar en que consisteix la Cultura de la Pau. Una
corrent real i creixent si bé
encara massa amagada.
Una cultura per combatre

amb eficàcia i determinació
la “cultura” de la violència definint prèviament el que és violència i els diversos tipus de
la mateixa.
I el proper dilluns una petita obra de teatre escrita i representada per alumnes dels
Escolapis com a treball de
recerca
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l pròxim 7 de febrer el
cicle de concerts Músiques de butxaca encetarà la setena temporada amb
novetats, la més destacada és
la col·laboració amb BARNASANTS acollint un dels
concerts del festival de cançó
d’autor que en aquesta edició
celebra el seu 25è aniversari.
El festival BARNASANTS
és un referent dins la cançó
d’autor. És un projecte cultural que fomenta el suport a la
llengua i la cultura catalana
amb projecció internacional,

amb importants acords de col·
laboració i d’intercanvi amb
festivals i projectes culturals
d’Itàlia, Occitània, Amèrica
Llatina i Euskal Herria.
L’Ateneu Igualadí ha signat un
acord de col·laboració amb el
festival encetant així una nova
via d’activistes culturals Km 0.
Cultura en xarxa. Totalment
en sintonia amb els valors de
l’entitat com a plataforma de
defensa de la cultura com a
element de transformació.
El concert que acollirà Músiques de butxaca serà el de VerdCel el 6 de març amb la col·
laboració d’Òmnium Cultural.

El grup d’Alcoi presentarà el
seu darrer treball, ‘Bifocal’. Batec i polseguera musical. Espai
i quietud. Dues cares d’aquest
treball, un doble disc amb novel·la gràfica que és punt d’inflexió en la trajectòria d’Alfons
Olm. Tota una experiència
d’un projecte de cançó sòlid,
autèntic i innovador amb un
directe enèrgic i vital. A Músiques de butxaca s’acompanyarà de Toni Medialdea, Marcel
Ferrer i Raül Lorenzo.
Consultar programació i venda d’entrades / abonaments a
www.musiquesdebutxaca.cat

Presentació d’Els camins de la Rut de
Torna la Galàxia Poètica Lluís-Anton Baulenas
amb poesia de temàtica
En el llibre el lector va descobrint la vida de la Rut, una
vui divendres 17 de dona lliure i vital, a través dels
sobre La Llibertat
gener a les 7 de la ulls de la seva filla Rutona. La
LLIBRES / LA VEU

POESIA / LA VEU

A

quest dissabte 18 de
gener torna de nou
la Galàxia Poètica,
projecte poètic impulsat per
l’Associació Cultural Galàxia
d’Igualada. En aquesta ocasió
s’han inscrit 6 rapsodes: Àlex
Espinar, Maria Solà Masip,
Josepa Ribera Vallès, Jordi

Pallerols, Xavier Lladó i Carme Romia. Ens acompanyaran dos músics Franc Guinart
i Francesc Torreguitart. La
temática de la poesia és sobre
la LLIBERTAT.
Entrada lliure al públic.
Agraïm a l’Espai Cívic Centre
d’Igualada, a Cultura Igualada i a l’Ajuntament d’Igualada
pel suport.

A

tarda a la Sala d’Actes de la Biblioteca Central
d’Igualada tindrà lloc la presentació del llibre Els camins
de la Rut, de Lluís-Anton
Baulenas. L’autor conversarà amb Mònica Margets de
la seva nova novel·la, en un
acte amb què també actuarà Montse Pelfort. L’entrada
lliure és lliure.

Rut ha dut una vida errant,
de mare soltera, pautada per
unes relacions amoroses intenses i poc duradores. La
Rut condueix una grua, que li
serveix per treballar eventualment en feines que semblaven
reservades als homes i també
per viatjar, qui sap si per fugir de qualsevol temptació de
“domesticar-se”.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Carruatge de l’antigor

E

l 27 de novembre de 1944, Ramon Ollé inicià les gestions per
obtenir una reproducció d’un
carruatge, que cent anys abans havia
conduït el seu avi, el “Ramonet dels
cotxes”. Però fins el 17 juny de 1960
no va poder gaudir de la seva il.lusió.
Feia 67 anys que no es veia una diligència!
Fou l’alcalde d’Igualada, Josep Singla Morera qui encarregà construir
aquell vehicle, que arribà a Igualada
en la festa del “Dia de la Província”,
procedent de Barcelona, d’on havia
sortit tres dies abans.
Durant el viatge la diligència feu parades als hostals de la Creu, Pitango,
Cal Noi Xic i la Fumada. Davant del

monument del Timbaler del Bruc, es
diposità una corona de flors, a cura
dels Igualadins Forans.
El carruatge fou construït als tallers
de Joan Ayats, d’Arbúcies. Anava tirat
per cavalls de FOCSA, cedits pel seu
gerent Antoni Piera Caperà. La firma
tèxtil “Filla de Salvador Baliu”, patrocinà l’edició d’un opuscle-programa,
que fou imprès a gràfiques Pere Bas
Vich. El també igualadí, Salvador
Trullols Buruego tramità una subvenció econòmica a la Diputació i a
l’Ajuntament de Barcelona.
El carruatge causà sensació en tots
els llocs per on passava. Ara, el veiem com cosa normal als Tres Tombs
igualadins.
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EXPOSICIONS
AL ALBA

De Carolina Veciana.
Il.lustracions
Al alba és una exposició queinvestiga el món oníric. Unconjunt
d’obres que explorenl’univers gràfic que esdevé encada somn
Del 25 de gener al 9 de febrer a la
Sala Municipal d’Exposicions.

ENTRETEMPS

Mercè Viladiu i Soler
Presenta una petita mostra del seu
treball acurat, que no deixa indiferent. Ceràmica on expressa sen-

timents, vivències i actituds davant
el món.
Del 13 de gener al 28 de febrer al
Punt de lectors de la Biblioteca
Central

JOAN BROSSA: ESCOLTEU AQUEST SILENCI

Mostra sobre l’obra polièdrica de
Joan Brossa partint de tres eixos: el
compromís, la transformació i la mirada reflexiva.
Fins al 26 de gener a la sala d’exposicions del Museu de la Pell

MIRADES

Miquel Solà Rossell.
Una selecció de fotografies que mostren les mirades diverses que Miquel
Solà s’ha anat trobant en els seus viatges arreu del món
Del 10 al 31 de gener a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central

IDENTIC. PSICOANÀLISI
GRÀFICA

Taller d’experimentació, conceptualització i execució ràpida d’una

màscara que ens identifica gràficament.
Del 13 al 31 de gener a la sala
d’exposicions de la Gaspar.

DE LA TERRA AL AIRE

Josep Morral.
Una quarantena d’obres en acrílic
i composicions entre branquillons
naturals i pintura que ens parlen
d’aquesta fusió amb una delicadesa i sensualitat excepcional.
Del 16 de gener al 15 de febrer a
Artèria.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Una “nova estrella” per a Melcior, Gaspar
Baltasar, tot una efemèride a la passada
Nit de Reis igualadina

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

A

mb motiu del 125è aniversari dels Reis
d’Igualada, la Cavalcada dels Reis d’Orient
va arribar a la ciutat guiada per una “nova
estrella” que va enlluernar doblement petits i grans.
Una colossal obra d’art que convida a descobrir el
seu procés de creació de la mà del seu artífex, el
Toni Canals Franquesa.
Quin és el punt de partida i quina és la teva implicació amb la Comissió de Reis?
La col·laboració amb la Comissió de Reis va iniciar-se, amb l’encàrrec per a la renovació de la il·luminació de les tres carrosses de la Cavalcada del
2018; atès que els projectors halògens incorporats
generaven massa escalfor i risc de cremades. Substituïts aquests per projectors de leds; seguidament
se’m va proposar de fer el mateix amb els llums de
l’estrella existent per a la celebració del 125è Aniversari... Després de pensar-hi, ras i curt vaig plantejar la inviabilitat de reconvertir -a leds- una estrella d’anys d’història i tot una identitat artística;
una circumstància que va abocar a la inequívoca
ideació d’una nova estrella.
Així comença, doncs, tot un procés de formació
d’idees.
Cert! Vaig començar a donar-hi voltes i a fer esbossos... però no trobava un disseny que m’agradés; i,
va ser la meva companya, Xus -musa inspiradora,
com sempre- qui va tenir la brillant idea de dibuixar un estel com aquells que vèiem, de petits, en
els dibuixos dels Reis. I, així era: havia nascut una
“estrella”!
Acceptació del projecte, temps de creació, confecció i muntatge, i persones que també hi han
participat...
Va ser cap al mes de març que vaig presentar la primera proposta; un projecte que va veure una plena
acceptació amb l’immediat encàrrec per a la seva
execució. En aquest sentit, aprofito –aquest espai
periodístic- per a agrair, a la Comissió de Reis, la
confiança demostrada així com la llibertat d’actuació en tot el procés de disseny i construcció
de l’estrella.

El primer pas era
aconseguir
una
empresa que fes
-amb repolsat- una
planxa inoxidable
de 4mm per a construir les dues mitges esferes de la bola, i la vaig trobar a Rubí. Llavors faltava trobar qui pogués fresar
les boles ja que es requeria un làser 3D i dibuixar-ho, abans, en arxiu IGS; vaig anar durant uns
dies a Recam Laser de Caldes de Montbui a treballar amb un dels seus dibuixants, però ens costava
avançar... Fins que, amb el Josep Argelich, del taller
Tasias, es va poder construir la base de l’estrella;
endemés, al mateix taller, arran de la coneixença i
bona connexió amb el Joan Subirana Gudayol, el
projecte de fabricació i muntatge va agafar el millor
camí, donant pas a una estrella del tot desmuntable
i resolent el sistema hidràulic amb unes dimensions
que li permetrien l’accés a un garatge.
Seguidament, enllestida la carrossa i la llança de suport al Tasias, la segona fase es va fer al magatzem
de les carrosses dels Reis. I, és aquí on hi intervé
el meu fill, Abel, com a responsable del muntatge.
Primer mecanitzant –i, ajudat per l’Albert- els 480
perfils de leds de la bola i els 105 de la cua, amb més
de 1.500 soldadures; i, després, en l’assemblatge de
les barres, cablejats, transformadors i generadors
de la carrossa, amb l’ajut del Jaume Xaus i el Jordi Balsells. I, malgrat ser jo mateix qui volia fer les
connexions dels 1.665 cables que arriben al interior

de l’esfera; el mèrit d’aquesta feina dura i complexa
és del meu fill.
Quan ho vàrem tenir tot muntat i tots els fils connectats als 24 distribuïdors de senyal digital (splitters), 12 satèl·lits i 6 controladors que enllacen amb
el Node (ordinador central) tots ells situats a l’interior de l’esfera -i que controlen un a un els 54.834
leds de l’estrella- vam procedir a la programació
amb els tècnics de Proto Pixel, comptant amb el domini informàtic del Jaume Xaus. Finalment, salvat
algun que altre entrebanc, gràcies a aquest immillorable equip, la nova Estrella era una realitat.
La teva trajectòria professional suposo que ha
contribuït a fer tan extraordinària aquesta creació?
La veritat és que aquest projecte ha estat un gran
repte. Això és, a pesar de la meva estreta relació
amb el camp de la il·luminació, aquest era un món
tot nou per a mi.
Un breu perfil personal i professional
Avui el Toni Canals Franquesa, després de continuar l’empresa familiar d’instal·lacions de diverses generacions, és tot un professional de
la il·luminació; de fet, d’allò que més li agrada.
Tanmateix, comparteix aquesta passió des d’un
vessant més artístic amb la seva parella; endemés
de participar de la gestió d’alguns treballs sobre
projectes integrals comercials i d’habitatge amb
els seus fills, Abel i Sara.
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AGENDA
TRES TOMBS
Igualada
198è aniversari de les festes de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. Cercavila de
carruatges i cavalls
Diumenge a les 12 del migdia pels carrers
de la ciutat.

DIVENDRES 17
TRES TOMBS
Igualada
Solemne ofici en honor a Sant Antoni
Abat.
Divendres a les 11 del matí a la basílica
de Santa Maria.
CLUB DE LECTURA TERRITORI
FANTÀSTIC
Igualada
Club de lectura adreçat a joves a partir de
14 anys. En aquesta ocasió llegiran “Un
batec alhora”, de Sharon Creech.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central
DANSA/TEATRE
Igualada
El retorn d’un Nadal perdut
Una combinació de balls amb teatre fet per
les alumnes de l’Estudi. Direcció Montserrat Andrés i Mireia Duran.
Divendres a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu
LLIBRES
Igualada
Espectacle - presentació “Els camins de la
Rut”, de Lluís-Anton Baulenas
Baulenas ens presenta un tràiler del darrer
llibre, amb l’actuació de Montse Pelfort.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central
CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada
Tertúlia per a nois i noies a partir de 8 anys
que han legit un mateix libre. En aquesta
ocasió “Cors de gofra”, de Maria Parr.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central

DISSABTE 18
TALLER
Igualada
Curs d’escriptura creativa.
A càrrec de Montse Barderi, escriptora
Taller pràctic de cinc sessions que dona
eines per escriure millor.
Dissabte a les 10 del matí a la Biblioteca
Central
PATITROBADA
Igualada
L’esperit d’aquests dissabtes lúdics és compartir el meravellós món del joc amb la
família i amics de la mà de la gent del Pati.
Dissabte de les 10 del matí a les 8 del vespre al vestíbul de l’Ateneu.
GALÀXIA POÈTICA
Igualada
Poesia de temàtica “Llibertat”
Tens l’oportunitat de venir a recitar poesia
amb acompanyament d’un altre art o company artista

Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic
Centre.

DANSA
Igualada
“La bella dorment” amb el Russian Classical Ballet
Evgenyia Bespalova dirigeix una de les
obres mestres del ballet clàssic
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.

CIRC
Igualada
Vol ‘e Temps presenta “DistanS”
Un pacte, un codi secret, una càpsula del
temps, una promesa…D’aquí a 20 anys en
el mateix lloc ala mateixa hora. Organitza
Xarxa Igualada.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
TRES TOMBS
Igualada
Tradicional cercavila per la ciutat.
Dissabte a les 6 de la tarda pels carrers
cèntrics.
CINEMA
Igualada
Es projectarà el programa KM.0 de la setena edició de El Día Més Curt, una festa que
s’estén a les pantalles per a que tothom pugui gaudir d’una selecció del millor cinema de curta durada.
Dissabte a les 11 del matí a l’Ateneu Cinema.
CONTES I CANÇONS
Igualada
Vine que explicarem contes i cançons ben
divertides del País de Xauxa.
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga
Abacus.
CONTES I CANÇONS
Sta. Margarida de Montbui
Contes i cançons a flor de pell. Jugar i divertir-se mitjançant la tècnica del massatge. Una altra forma d’explicar contes als
nostres fills. A càrrec de Bosc de teràpies.
Dissabte a les 12 del migdia a la biblioteca Mont-Àgora.
TEATRE
Calaf
‘Hai, la pescadora de somnis’ de la companyia Giramàgic, un espectacle per a públic
infantil, a partir de 3 anys i familiar, on la
protagonista inicia un aventura per l’oceà
de la imaginació.
Dissabte a les 6 de la tarda al Casino

DIUMENGE 19

seus beneficis en la salut mental
A càrrec de Cristina Bravo, Doctora en
Fisioteràpia, coordinadora del grau de fisioteràpia i nutrició del Campus d’Igualada
UdL.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.

DIMECRES 22
CINEMA VO
Igualada
“Animal farm” de George Orwell
Projecció de la pel·lícula basada en el llibre
d’Orwell que es comentarà al Club de lectura en anglès.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central
CLUB DEL CÒMIC
Igualada
Tertúlia adreçada a persones adultes
que han llegit la mateixa novel·la gràfica.
“El arte de Charlie Chan Hock Chye”, de
Sonny Liew
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central

ELS PASTORETS
Calaf
Una tradició feta espectacle. Els Pastorets
de Josep M. Folch i Torres es representen a
Calaf amb un gran desplegament d’actors i
una espectacular escenografiaDiumenge a 2/4 de 6 de la tarda a al sala
Folch i Torres del Casal.
MÀGIA
Capellades
Espectacle de màgia “Somnis” de la mà de
Sergir Armentano, el mag del programa
del Club Super3 Wowzzy Baboom!. Organitza Xarxa Capellades
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la
Lliga

ÒPERA
Igualada
“Aida” de Verdi. Retransmissió en directe
des del Gran Teatre del Liceu
Dimecres a 3/4 de 8 del vespre a l’Ateneu
Cinema
QUATRE DIES MES DE CINE
Piera
“Gabrielle”. Retrat de la lluita d’una jove
per aconseguir la seva llibertat sexual i la
seva independència.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca.
CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui
Trobada de lectors que han llegit el llibre
“La petita ciutat on es va aturar el temps”,
de Bohumil Hrabal.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Mont-Àgora.

DILLUNS 20

DIJOUS 23

TEATRE
Igualada
Jordi Pelfort. “Les tres de l’oficina”
Petita obra de teatre escrita i dirigida per
Jordi Pelfort com a treball de recerca a l’Escola Pia. Organitza: AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA
Igualada
Trobada de persones adultes que han llegit
el mateix llibre. En aquesta ocasió “Luna
Lunera” de Rosa Regàs.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central

DIMARTS 21
CONFERÈNCIA
Igualada
Moviment conscient en fisioteràpia i els

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
La Carme Romia i Agustí presenta el seu
llibre de poemes “Pensaments intermitents”, pensaments poètics nascuts del
viure, collits sense buscar, sols caminant i
aprenent d’allò que el trajecte li ha ofert.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
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La guerra: experiència immersiva
REDACCIÓ / RAMON ROBERT

S

am Mendes, el director d’algunes de les darreres pel·lícules
de l’agent 007 (Skyfall, Spectre) i
premiat amb un Oscar per la notable
American Beauty, ens ofereix ara la
seva singular visió de les guerres i dels
camps de batalla, la pel.lícula 1917,
inspirada per les experiències del seu
avi i altres soldats que van lluitar en la
Primera Guerra Mundial.
En aquesta magistral i espectacular
pel·lícula s’hi explica la història de
dos joves soldats britànics en plena
guerra, Schofield (George Mackay) i
Blake (Dean Charles Chapman) als
quals se’ls encomana una tasca aparentment impossible. En un símil de
cursa contra rellotge, hauran de travessar el territori enemic per lliurar

Estrena • 1917

un missatge que podria salvar la vida
de 1600 dels seus companys soldats,
entre ells el propi germà de Blake. En
aquesta envoltant experiència cinematogràfica, Mendes submergeix als
espectadors en el vertigen del combat
i en el perill immediat dels camps de
batalla, un lloc on és molt fàcil ser
ferit o morir.
Sam Mendes: “La nostra càmera mai
deixa de seguir als dos soldats. Volia
acompanyar-los a cada pas que donessin i a cada alè que prenguessin. El
director de fotografia Roger Deakins
i jo vam parlar sobre com filmar la
pel·lícula de manera que el públic se
sentís el més immers possible en tot
allò que vivien els dos soldats. La vam
dissenyar per apropar als espectadors
el màxim possible a l’experiència, les
pors i les emocions dels protagonistes”.

Misteri al Baztán
Estrena • Legado en los huesos

Justícia popular

El racó del Cineclub i Tous • La odisea de los giles

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

E

l dijous 23 de gener el Cineclub presenta, a l’Ateneu Cinema, la producció argentina del
2019 La odisea de los giles, dirigida
per Sebastián Borensztein, en sessió
única a les 20 h en versió original
en castellà. L’acció ens porta al 2001,
quan una colla d’amics i veïns que volen reflotar una cooperativa agrícola
topen amb el corralito i amb la manca

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

D

olores Redondo (San Sebastián, 1969) és una escriptora
de novel·la negra especialment coneguda per l’anomenada trilogia de la vall navarresa del Baztán.
La primera novel.la de la trilogia
porta el títol d’El guardián invisible,
la segona es diu Legado en los huesos
i la tercera Ofrenda a la tormenta.
Les tres novel·les han estat portades
al cinema. La primera pel·lícula es va
estrenar a l’any 2017, amb bones crítiques i favorable acollida del públic,
mentre que la tercera, ja rodada, arribarà a les pantalles abans de l’estiu

d’escrúpols d’un advocat i d’un banquer. A partir d’aquí, s’organitzen per
venjar-se i recuperar els seus estalvis.
Entre el thriller i la comèdia, sense obviar el drama de la situació, La
odisea de los giles és un títol eminentment divertit que protagonitzen una
colla de grans actors argentins, al
capdavant dels quals Luis Brandoni
(el vèiem no fa gaire a El cuento de las
comadrejas), Ricardo Darín i el seu
fill i digne successor Chino Darín.

d’aquest any. Ara mateix, però, la que
tenim a la cartellera és Legado en los
huesos, en què l’actriu catalana Marta
Etura torna a caracteritzar a la inspectora Amaia Salazar, de la Policia Foral
de Navarra.
Com la pel·lícula anterior, Legado en
los huesos és un atmosfèric i absorbent thriller que combina elements
d’intriga, dramatisme i terror. Un
molt peculiar thriller, novament escenificat en els paisatges boirosos i
en els densos boscos navarresos. Una
altra vegada, la inspectora Salazar
intentarà resoldre un misteri gairebé
fantasmagòric, retornant al sempre
inquietant i plujós poble d’Elizondo

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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1917
Regne Unit – Estats Units. Bèl·lica. De Sam Mendes. Amb
George MacKay, Dean-Charles Chapman.
En el transcurs de la Primera Guerra Mundial, dos joves
soldats britànics accepten participar en una missió aparentment impossible. Hauran de travessar el territori enemic
per lliurar un missatge que evitarà un mortífer atac contra
centenars de soldats, entre ells el propi germà de Blake. Pel.
lícula nomenada a 10 premis Oscar.
LA ODISEA DE LOS GILES
Argentina. Sàtira social. De Sebastián Borensztein. Amb
Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín
Província de Buenos Aires, any 2001. Un grup d’amics i veïns perd els diners que van reunir per reflotar una vella cooperativa agrícola. Han estat víctimes d’una estafa realitzada
per un advocat i un gerent bancari. Més endavant, aquest
grup de veïns organitza un minuciós pla per recuperar el
que els pertany. Pel.lícula basada en la novel·la d’Eduardo
Sacheri
RICHARD JEWELL
Estats Units. Basada en fets reals. De Clint Eastwood. Amb
Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates .
Richard Jewell es un guàrdia de seguretat en els Jocs Olímpics d’Atlanta 1996, el qual descobreix una motxilla amb explosius al seu interior. Al principi se’l presenta com un heroi
que va salvar vides, però posteriorment Jewell comença a
ser investigat com a presumpte còmplice de l’atac terrorista
STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWLAKER
Estats Units. Aventures / Ciència-ficció. De J.J. Abrahams.
Amb Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac.
Novena i darrera entrega de la saga ‘Star Wars’, i tancament
de la nova trilogia iniciada amb El despertar de la Força.
Rey, Finn, Poe i la resta dels herois hauran d’encarar nous
reptes alhora que s’enfronten a una nova amenaça.

LA VERDAD
França – Japó. Drama familiar. De Hirokazu Koreeda.
Amb Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke .
Fabienne és una de les grans estrelles de cinema francès, una
actriu que regna entre els homes que l’estimen i admiren,
però en el seu món interior té grans conflictes amb Lumír,
la seva filla. Mare i filla es retrobaran a Paris. Es revelaran
veritats, s’ajustaran comptes, es parlarà d’amor i de ressentiment.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
1917
Dv: 18:00/20:30
Ds: 17:00/19.30/22:00
Dg: 17:00/19:30
Dll: 17:00/19:30
Dc: 17:00
Dj: 17:30 (VOSE)
LA ODISEA DE LOS GILES (Cineclub)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
LA VERDAD
Ds i Dg: 18:00
LA ODISEA DE LOS GILES
Ds i Dg: 19:40

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA GRAN

MUJERCITAS
Estats Units. Familiar. De Greta Gerwig. Amb Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet, Laura Dern,
Meryl Streep.
Amy, Jo, Beth i Meg són quatre germanes adolescents que
s’embarquen en unes vacances amb la seva mare, però sense
el seu pare, un evangelista itinerant. A mesura que travessen
l’estat de Massachusetts, sumit en plena Guerra Civil, descobreixen l’amor i la importància dels llaços familiars

SALA PETITA
RICHARD JEWELL
Dv: 18:00
Dg: 19.15
LEGADO EN LOS HUESOS
Dv: 20:30
Dg: 17:00
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/1917
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:10/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00
Dt: 17:10/22:00
1/1917 (VOSE)
Dt: 19:30
2/MALASAÑA 32
Dv Dll a Dj: 17:00/19.10/21:20
Ds i Dg: 19:00/21:15
2/BAD BOYS FOR LIFE
Ds i Dg: 16:30
2/STAR WARS: EL ASCENSO DE
SKYWALKER (CAT)
Dg: 13:15
3/ BAD BOYS FOR LIFE
Dv a Dj: 21:30
3/ MUJERCITAS
Dv a Dj: 18:45
3/ ESPIAS CON DISFRAZ
Ds: 16:45
Dg: 12:45/14:45/16:45
4/ MALASAÑA 32
Dv Dll a Dj: 18:10/20:20/22:35
Ds: 16:00/1810/20:20/22:35
Dg: 13:05/16:00/18:10/20:20/22:35
5/ BAD BOYS FOR LIFE
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:30/20:00/22:30
Dg: 12:30/15:00/17:30/20:00/22:30
Dt: 17:30/22:30
5/ BAD BOYS FOR LIFE (VOSE)
Dt: 20:00
6/ FROZEN II
Dv: 18:00
Ds: 15:45/18:00
Dg: 12:50/15:45/18:00
6/ SI YO FUERA RICO
Dv a Dj: 20:10
6/ LA MALDICION
Dv: 22:20
6/ PUÑALES POR LA ESPALDA
Ds Dll i Dc: 22:20
6/ JOKER
Dg Dt i Dj: 22:20
6/ RICHARD JEWELL
Dll a Dj: 17:45
7/ STAR WARS: EL ASCENSO DE
SKYWALKER
Dv Dll a Dj: 18:55/21:50
Ds: 15:50/18:55/21:50
Dg: 13:00/15:50/18:55/21:50
8/JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Dv Ds Dll a Dj: 17:15/19:40/22:10
Dg: 12:15/14:50/17:15/19.40/22:10

LEGADO EN LOS HUESOS
Espanya. Intriga. De Fernando González Molina. Amb
Marta Etura, Leonardo Sbaraglia, Elvira Mínguez, Imanol Arias.
Ha passat un any des que la inspectora Amaya Salazar resolgués els crims que van terroritzar a la vall del Baztán, a
Navarra. Però la vida de la inspectora, ara embarassada, es
veu de nou alterada pels estranys suïcidis de diversos presos.
Segon lliurament de la ‘Trilogia del Baztán’, basada en les
novel·les de Dolores Redondo .

䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀

50 | TELEVISIÓ I RÀDIO

Divendres, 17 de gener de 2020

PASSATEMPS |

Divendres, 17 de gener de 2020

51

passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6

10 11 12

HORITZONTALS: 1. És quan dinaves a la platja, aquells feliços setanta, que en veies moltes per la sorra / 2. Partícula fonamental necessària per fer un trineu. Antiga veïna de la
celta / 3. Un mínim de discreció. Periodista explicant què ha fet aquestes festes. I un mínim
de raó / 4. Estranya fase, la que capgira l’anglès segur. La casa preferida del davanter centre
/ 5. Si fa castells el tracten de capgròs. Així ho tens, si vols bistec tàrtar / 6. Pista de ball del
talb. Càpsula d’algunes plantes d’on neixen insectes elatèrids / 7. Sol·licitud col·lectiva que
fa molta remor. Quina pudor de pixat, en aquest conducte! / 8. Es posa davant del bar perquè és a dintre. No l’ha castigat ningú, en aquest / 9. En plena vida. Mediocritat de pintor.
La malmesa i la inconeguda / 10. Mobles fabricats per l’Illescas i en Kaspàrov. Funcionari
romà encarregat d’amagar el gelat / 11. Ballaruga balear. Transformació dels objectes molt
del gust del piròman. Mor a palau / 12. Vidre de cotxe de poli. Família d’herbes de fi culinària / 13. Aparenta d’alguna manera ser una tossuda. Per naltros un condiment, però pels
anglesos tot.
VERTICALS: 1. Sempre arriba amb vint-i-quatre hores de retard. No hi ha adverbi més
dolent / 2. Molta set. Atapeïda com una ensaïmada. Símptomes de peritonitis / 3. Com
a institució per protegir orfes té cura de la roba i tot. Paorós monstre emergint de les
baixures / 4. Rebuda urgentment. Membre d’una església no singular ans angular / 5. Del
nard al nord. Bullangós, avalotador, cridaner. De tot una mica / 6. Com a joc d’habilitat és
demoníac. Separa la terra del dia abans de l’Eco / 7. Pilar prim. Illencs que l’Enric Casasses
va retratar fosforescents. Linòleum solidificat / 8. És al nitrogen com al farciment el farcit.
Darrere de l’Àngela, l’estació / 9. Vestimenta que es posa pels peus. La petita s’avé amb la
mitjana, però no amb la gran / 10. Relíquia cristiana especialment venerada a Mèxic. Vora
feta d’un raig / 11. A finals de gener. Urbanitat que a Portugal té qualsevol criatura. Quaranta-nou romans / 12. Xivarri a la flamenca. Literal, de la primera a l’última lletra.

7
8
9
10
11
12
13

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla
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gastronomia
Espai patrocinat per

Pastís de plàtan i mató

Av. Dr. Pasteur, 45 · IGUALADA ·
Tel. 93 804 33 51 / 659 048 262
www.asadormesonelabuelo.es

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

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

93 804 24 51
696 233 803

publicitat@veuanoia.cat

Ingredients
Per a 8 persones:
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com
--

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719 CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

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

• Plàtans 4
• Mató 400 g
• Ous 3
• Iogurt natural 1
• Sucre180 g
• Maizena 50 g
• Suc de llimona 0.5
• Melmelada d’albercoc
(2 cullerades)
• Mantega per untar el motlle

Elaboració:
Comencem separant les clares dels rovells. Pelem
dos plàtans, retirem els fils, els trossegem i els
ruixem amb el suc perquè no s’ennegreixin. Col·loquem en el got de la batedora la fruita, els rovells, el
mató escorregut, el iogurt, el sucre i la maizena. Ho
triturem tot fins a obtenir una massa homogènia.
Batem les clares a punt de neu i les incorporem a la
barreja anterior, realitzant moviments envoltants de
baix a dalt perquè no perdin el volum. Preescalfem
el forn a 180ºC. Untem amb mantega un motlle
rodó de pastís, afegim la preparació anterior i la
anivellem amb una espàtula.
La coem durant 40 o 50 minuts, el necessari fins
que es qualli. Retirem el pastís de forn, el deixem
ben temperar, el desmotllem i el deixem refredar
completament.
Pelem els altres dos plàtans, retirem els fils, els
tallem a rodanxes i els disposem a rodanxes, lleugerament encavallades i formant fileres de del centre
cap a les vores. Escalfem la melmelada amb una
cullerada de sucre, la colem i abrillantem la superfície del pastís.

I... bon profit!

Aquesta setmana sortidor de cervesa ESPINA DE FERRO LAGER

· Esmorzars

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

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
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Ha mort mossèn Joan Barat i Graell

3r aniversari
En record dels esposos:

Josep Puiggròs Solé i Àngela Muset Singla

El passat dissabte, dia 11, se celebraven a la residencia sacerdotal
de Barcelona les exèquies per Mossèn Joan Barat i Graell, mort el
dia anterior als 86 anys i després de 62 anys de sacerdoci. Nascut a
la colònia Rosal de Berga, fou ordenat sacerdot l’any 1958 i al llarg
dels seus anys de ministeri, va ser vicari de Santa Maria d’Igualada, llavors regida per Mn. Genís Padrós, entre 1965 i 1970. A
partir d’aquest darrer any es traslladaria a la diòcesi de Barcelona
(on s’hi incardinaria en 1987) i realitzà algunes tasques pastorals,
també a l’Anoia: als anys vuitanta també fou rector de la parròquia
de Santa Maria de Capellades. Havia mantingut contacte amb els
seus anteriors destinacions pastorals, visitant Igualada per la festa
del Sant Crist o Capellades per la festa de Santa Dorotea. La missa
del proper diumenge, 2 de febrer, a 2/4 d’1 del migdia a la basílica
de Santa Maria s’oferirà pel seu etern descans.

Ens van deixar els dies 19 i 21 de gener de 2017
Us estimem
Igualada, gener de 2020

Al company, amic i patriota

Benet Asensio i Batet
en motiu del seu traspàs.

24è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

Fem arribar el nostre més sentit condol
als familiars i amics.

N’hi ha qui porten al món una llum tan gran,
que fins i tot quan han marxat, la llum roman....
Mai t’oblidarem.

“... No digueu que ell és mort -la Mort seria
perdre's en el no-res, i aquell que un dia
acaronà la pàtria amb el peu nu,
i es fa pols amb la terra que l'aferra,
no podem dir que és mort-, ell s'ha fet terra,
i aquesta terra ets tu i ets tu i ets tu...”
Ventura Gassol
Igualada, gener de 2020

SANTORAL
Gener

17: Antoni el Gran; Leonil·la; Rosalina de Vilanova.
18: Volusià; Prisca; Margarida d’Hongria.
19: Canut; Màrius i Marta i els seus fills Audifaç i Àbac
20: Fabià; Sebastià .
21: Fructuós; Auguri; Eulogi; Agnès.
22: Vicenç; Anastasi; Gaudenci
23: Ildefons; Francesc Gil de Frederic; Agatàngel; Climent.

24è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

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

Els teus amics sempre et recordarem

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

Ens van deixar els dies 29 i 21 de gener de 2017

Igualada, gener de 2020

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Us62.estimem
Tel. 93 804 52
Fax 93 805 29 98
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DR. JORDI GRAELLS
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

·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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

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

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

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

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

DIVENDRES 17:

LA CREU

De dilluns a divendres
P. de la Creu, 7
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes de 9h a 14h
Rbla.
Isidre
11
DISSABTE
18:Sant
MR
SINGLA
Igualada
Pujadas, 47
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 19:

ORTOPÈDIA CASES

Dr. Mariano Devoto Nogueira

FARMÀCIES DE TORN

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals
• cirurgia ambulatòria: cataractes,
retina, glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia,
astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular
Associada a l’Edat DMAE).
C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00
- IGUALADA

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 803 38 74
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704
Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes,
Per Publicitat:
conseqüentment
a les properes publicacions
dels
s’haurien
93anuncis
804 24
51 d’actualitzar.
publicitat@veuanoia.cat

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa

Més endavant també modificarem la imatge
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
però de moment hauríeu de canviar:

20,97€ per 21,26€
INÉS
34,12€MARIA
per 34,60€

VIDAL MARURI

psicologa col. num 19.304
Psicoterapeuta

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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

BAUSILI
Born, 23
(9:00- 22:00)
JUVÉ
Av. Montserrat, 27
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 20: ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
DIMARTS 21:

TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
DIMECRES 22: ADZET

Av. Barcelona, 9
DIJOUS 23: SECANELL

Òdena, 84

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca,
72, 5è 2a
c/Sant Josepque
14, ENTL.
2a
Us agrairia
m’enviéssiu
les proves
per
IGUALADA
08700 IGUALADA
donar-vos
la 803
conformitat.
638 137
Herboristeria l’Espígol c/Sant
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

SALUT |
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Pròpolis, gelees i beneficis en aquesta època
Genar Esteve
de canvi de temps

Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

E

ncara que són
productes diferents, la gelea reial i el pròpolis
venen de les abelles. Tots
dos posseeixen multitud de
beneficis i propietats per a
la nostra salut, sobretot en
l’època que ens trobem, on
el canvi de temps és l’única
variable fixa.

a la seva reina. Es tracta
d’un aliment sorprenent
amb múltiples propietats
i beneficis. És rica en vitamines, especialment del
grup B, en minerals i oligoelements. No només serveix per millorar el nostre
sistema immune, sinó que
també millora la nostra
pell, el nostre sistema nerviós, protegeix el nostre
El pròpolis és una substàn- fetge i oxigena el cervell.
cia a base de resina que les
abelles prenen dels arbres
i altres vegetals i utilitzen
per segellar les cel·les en el
rusc donant-li estabilitat a
l’estructura i protegint-la
enfront de paràsits perillosos. Nosaltres ho aprofitem
de la mateixa forma que les
abelles: com a fungicida i La gelea reial sempre ha esantisèptic. A més, el pròpo- tat relacionada amb un dels
lis conté una gran quantitat seus parents més pròxims,
de nutrients i vitamines.
la mel, posseïdora d’increïbles propietats nutricioLa gelea reial, d’altra ban- nals. Unes qualitats que
da, és un aliment que pro- aquest derivat també comdueix la mateixa abella per parteix i que, per a molts,

resulten
desconegudes.
No obstant això, qualsevol
que conegui el seu procés
d’elaboració intueix els beneficis que pot aportar al
nostre organisme. I és que
la gelea reial és una substància que segreguen les
abelles joves a través d’una
glàndula situada al cap del
mateix insecte.
La gelea reial i el pròpolis
són els productes estrella
durant els canvis estacionals, i això es deu a la seva
composició. La gelea reial
està composta en un 60%
d’aigua, un dels motius
principals pels quals és
tan saludable. La resta de
la seva estructura, un 40%,
correspon als sucres -especialment glucosa i fructosa-, les proteïnes i el greix.
No obstant això, el protagonisme recau sobre les
vitamines B1 i B5, aquesta
última en gran quantitat.
A més, inclou antibiòtics

naturals, albúmines i aminoàcids com l’arginina, la
serina o la glicina. Sense
oblidar els minerals com
el ferro, el calci, el manganès i el potassi. Aquesta
combinació de nutrients
ha convertit a la gelea reial
en un aliment amb efectes
terapèutics, motiu pel qual
en l’antiguitat era considerat un producte estrany i
extremadament costós, reservat per a rics i nobles.

Són útils també per aportar-nos l’energia necessària per afrontar la jornada
i reduir la sensació de fatiga. Alguns estudis també
han demostrat que incrementa la resistència física
i mental. La seva influència en el sistema nerviós
també podria millorar els
símptomes de la depressió, l’esclerosi múltiple o
l’alzheimer, entre altres
malalties d’importància.

Montserrat Castelltort i Rosa Mª Pradas/
LocalizationLab
Divendres, 17 de gener de 2020

“No és fàcil traduir, ens agrada estar al dia de
què passa al món TIC per avançar-nos a les
possibles necessitats dels nostres clients”
Som dues sòcies que vam treballar juntes a Hewlett-Packard durant molts anys. Som llicenciades en
Traducció i Interpretació i ens vam seguir formant en llengües, gestió de projectes i empresa. Fa cinc anys
vam tenir l’oportunitat de començar aquest projecte. Volíem crear una empresa de serveis lingüístics de
qualitat i ajudar les empreses a comunicar-se correctament amb els seus clients a tot el món.

Q

uina ha estat la trajectòria de la vostra empresa?
Treballant a HP ens havíem trobat molts problemes
relacionats amb la traducció: formats erronis, textos
fora de context, frases tallades, etc.

Sabem que no és fàcil traduir. Per això, ens hem especialitzat
sobretot en el món de la tecnologia i ens hem envoltat de més
de 500 col·laboradors (traductors, revisors, redactors,…) molts
d’ells amb coneixements d’enginyeria, mecànica, software, que
ajuden a que les traduccions tinguin més sentit. Ens agrada estar
al dia de què passa al món TIC per avançar-nos a les possibles
necessitats dels nostres clients.
Quins són els vostres principals serveis/productes?
Oferim serveis lingüístics:
Serveis de traducció professional i de qualitat (traduccions tècniques, de caràcter jurídic i legals i de màrqueting de continguts). Coneixem la dificultat de traduir una app o un software
i que tot quadri. Ens agrada treballar amb els desenvolupadors
per tenir ben clar què volen dir en cada cas i poder-ho adaptar
correctament a cada idioma.

parlin. Treballem amb presentacions de PowerPoint, aplicacions
de software (programari), pàgines web, videojocs i apps per a
mòbils. Fem validacions lingüístiques de software en més de 15
idiomes (amb el mateix software o captures de pantalla, que podem fer nosaltres mateixes).

Com considereu que es troba el sector TIC a l’Anoia?

Servei d’interpretació simultània de conferències o d’acompanyament en reunions

A l’Anoia hi ha talent i empreses que el potencien, el sector TIC
va creixent. És molt important anar potenciant iniciatives de formació, com ara les del Campus Universitari d’Igualada. També
cal potenciar la “feina TIC de KM 0”, és a dir, oferir a aquests
estudiants conèixer les empreses del sector perquè vegin que hi
ha feines prou interessants com per quedar-se treballar aquí i no
se’n vagin a altres comarques.

Quins és el vostre valor diferencial?

Quins són els reptes de les empreses TIC de l’Anoia?

Professionalment hem estat sempre involucrades i hem crescut
en entorns TIC i d’I&D. Sabem que els enginyers tenen calendaris estrictes i treballen amb formats de fitxers i processos propis,
als quals ens adaptem, per exemple, creant filtres en els nostres
sistemes per protegir el codi.

Dos dels reptes més importants són la contractació de talent
especialitzat i com fer front a la innovació, tan necessària per
adaptar-se als canvis constants del sector a tot el món.

Una mateixa frase sense el context adient, pot tenir diferents
significats. Per això fem revisions/validacions del software que
traduïm abans no surti el producte al mercat.

Serveis de redacció i creació de continguts i documentació tècnica.

Treballem amb equips de dos lingüistes per a cada projecte, un
traductor i un revisor, per tal d’assegurar la màxima qualitat de
cada traducció. Els nostres traductors i lingüistes són la base de
la nostra empresa, treballem amb professionals amb una gran
experiència, especialistes en la seva àrea. Tots són traductors i/o
lingüistes professionals qualificats i a tots els paguem les tarifes
justes que es mereixen, perquè puguin viure de la seva apassionant professió i puguin dedicar el temps necessari a cada projecte.

Serveis de revisió i correcció. Revisem i millorem documents
tècnics, de màrqueting... per assegurar que els usuaris tinguin
la mateixa experiència visquin on visquin i parlin l’idioma que

Oferim un tracte de confiança, amable i respectuós. En el nostre
procés involucrem el client, fem preguntes i si aquest fa una revisió final, incorporem els seus canvis als seus glossaris i memòries

Treballem amb els formats que es necessitin, xliff, xml, json, ....
tenint molt en compte que hi ha elements d’aquests fitxers que
no es poden modificar i qualsevol altra limitació.

de traducció (propis de cada client). Som flexibles i ens adaptem
a allò que necessita el client.

També cal destacar el repte de la globalització i la internacionalització, el qual coneixem prou bé ja que els nostres clients venen
a nosaltres quan veuen la necessitat de comunicar-se correctament amb els seus clients a tot el món.
Per què creieu que és important formar part de TICAnoia?
Per conèixer altres empreses del sector de la mateixa zona i poder
compartir formacions, coneixements i experiència. És important
saber què fan les altres empreses, com solucionen els seus reptes i
com afronten els canvis i la innovació. A més, el fet d’estar tots en
el mateix sector i la mateixa zona ens pot ajudar quan necessitem
serveis o productes que no tenim i hem de contractar. TICAnoia
pot facilitar la creació de vincles entre les persones que formen
les empreses, per exemple organitzant esdeveniments i formació.

Tothom sap que l’alcalde d’Igualada defensa “a peu i a cavall” el polígon industrial de Can Morera. Els altres partits de la comarca no
s’han pronunciat obertament. Llevat de la clara oposició de l’alcaldessa d’Òdena i d’alguns veïns, semblava que res no es movia en espera
de la presentació del projecte urbanístic. Ara corre la brama de que algunes antigues grans patums, de diferents partits polítics, han estat
telefonant a persones de l’Anoia demanant-los que “estovin” la seva posició. Ningú sap si és veritat o no, perquè tot són rumors. No són
coses que agradin - si són certes – perquè es presten a males interpretacions. Hi ha qui va ensenyant la còpia d’una escriptura on es pot
veure els noms d’uns “inversors” que fa més de quinze anys havien comprant terres a la zona, suposadament en espera de plusvàlues. Es
comprensible l’interès que desperta el nou projecte. Els anteriors intents van ser fallits. No s’hi va edificar la presó (es va fer a Lledoners)
ni va tirar endavant el projecte de la Zona Franca (perquè aquest organisme va perdre l’interès en canviar “la situació”). Ningú no pot
negar la persistència en “dinamitzar” la zona. .

Audi A1 Sportback
TFSI S Line 85 kW
(116 CV)

Audi Q2 1.6 TDI Design
Edition 85 kW
(116 CV)

Audi A4 Avant 2.0 TDI s line
edition S-Tronic 110 kW
(150 CV)

Audi A4 Avant 35 TDI S
line S tronic 110 kW
(150 CV)

Audi Q3 TDI Advanced S
Tronic 110 kW
(150 CV)

Audi A5 Coupe 40 TDI S
line S tronic 140 kW
(190 CV)

Audi A3 Sportback 30
TFSI S line 85 kW
(116 CV)

Audi A3 Sportback 30 TDI
line S-tronic 85 kW
(116 CV)

Audi Q5 35 TDI Advanced
Quattro S Tronic 120 kW
(163 CV)

Audi Q5 35 TDI Line Quattro
S Tronic 120 kW
(163 CV)

Audi A4 35 TFSI S
line S tronic 10 kW
(150 CV)

Audi A6 40 TDI
S Tronic 150 kW
(204 CV)

