
El jugador de l’IHC Roger Bars, amb la protecció a la mandíbula.
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El riu Anoia, al seu pas per la passera del Figuerot, ahir dijous al migdia. Foto: Jordi Puiggròs.

Un veí de Jorba perd la vida víctima 
de la força de l’aigua al riu Anoia
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El forner Jaume Teixé va ser trobat 
sense vida a un km. del poble

Havia sortit amb el cotxe, que no 
s’ha trobat, pel camí del Figuerot 

Polèmica pel 
rebuig d’una 
empresa a 
una estudiant 
d’Infermeria 
per portar vel

Òdena, a punt 
per la Fira 
Baronia, dels 
castells i la terra 
de frontera

Preocupació de 
molts alcaldes 
per l’elevada 
ocupació il·legal 
d’habitatges
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Juga a l’hoquei.... 
però no et facis mal!
El jugador de l’IHC, Roger 
Bars, ha denunciat la situa-
ció en què es troba després 
d’haver-se trencat la man-
díbula en un partit de l’OK 
Lliga. El vilanoví explica 
que durant l’operació per 
posar la mandíbula a lloc 
li van trobar una segona 

fractura, i els metges li van 
implantar quatre claus a 
la boca. Tot i haver-se re-
cuperat i tornar a jugar, 
segueix tenint les dents 
malament. Arreglar-les li 
costa 5.000€, però la mú-
tua de la Federació només 
en cobreix 245.
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L’EDITORIAL

Rectificar és de savis
T ot el què té a veure amb els sentiments reli-

giosos és, avui dia, molt delicat. Si a més, té 
a veure amb l’exteriorització d’aquests senti-
ments, encara més. Molts són els tabús, els 

prejudicis, les frases fetes i també els judicis de valor 
que avui es fan i refan en funció de les xarxes socials i 
l’actualitat. Malauradament, en moltes ocasions, fruit 
de tot plegat s’han hagut 
de lamentar desgràcies, 
aquí i lluny d’aquí, posant 
a tothom dins del mateix 
sac. En la majoria d’ocasi-
ons, sense prou informa-
ció i amb poc sentit comú. 
Aquesta setmana ha saltat 
a l’actualitat comarcal  la 
notícia de l’expulsió d’una 
noia estudiant d’Infer-
meria del Campus Igua-
lada-UdL pel fet de portar 
el vel, durant les seves hores de treball en un centre 
on feia les pràctiques. Tal decisió, fonamentada en una 
difícil justificació relacionada amb la higiene, ha estat 
un error majúscul, tal i com s’han encarregat de de-
nunciar institucions diverses, i molts col.lectius. Una 
discriminació evident fruit de les creences religioses, 
en aquest cas, de l’estudiant. Algú s’imagina obligant a 

treure’s el vel a les cuidadores de la Llar del Sant Crist, 
que també el porten per sentiments religiosos? Segur 
que hi ha qui posaria el crit al cel, és clar. No té cap 
sentit. Sentit comú.
Afortunadament, rectificar és de savis i la fundació 
privada on van succeir els fets ha reconegut que cal-
drà revisar la seva normativa interna per evitar cap 

classe de discriminació 
en funció de la raça, o 
la religió de cadascú. 
Quelcom que ja, de per 
sí, garanteixen per da-
munt de qualsevol nor-
mativa el nostre Estatut 
i la Constitució d’Espa-
nya. 
Vivim al segle XXI, i, 
malgrat que tenim els 
nostres costums i tra-
dicions, el món d’avui 

ja no és el que era fa unes dècades. I canviarà encara 
més. És cosa de tots respectar-nos els uns als altres, 
i ser proactius. És per això que celebrem que el trist 
capítol d’aquesta setmana hagi acabat reconduint-se. 
El que ja no ens agrada tant és que s’hagi hagut de pro-
vocar amb una denúncia pública. 

Vivim al segle XXI, i, malgrat 
que tenim els nostres costums i 

tradicions, el món ja no és el que 
era. És cosa de tots respectar-nos 
els uns als altres, i ser proactius.
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Carles Puigdemont, eurodiputat, 
va dir davant del ple del Parlament 
Europeu que “s’ha d’activar un me-
canisme comú democràtic per a 
l’autodeterminació. Avui Catalu-
nya és un assumpte intern europeu 
i serà present durant la presidència 
croata, per això s’ha de trobar una 
solució política, per la via del dià-
leg i la negociació. La repressió no 
és una solució acceptable. El dret 
a l’autodeterminació és la via més 
democràtica de resoldre proble-
mes territorials.”

Gonzalo Boye, advocat penalista, 
ha dit “Ens han entrat al despatx a 
la nit... Tot estava regirat però no 
sabem si també volien robar, men-
tre que l’empresa d’alarma va infor-

mar que no hi havia ‘indicis d’in-
trusió’. Què serà el següent? Casa 
meva, la meva família, jo? En tot 
cas, han embrutat menys que dei-
xant-me un cap de cavall al llit. Si 
es pensen que ens intimidaran ho 
porten clar.”

Irene Montero, ministra d’Igual-
tat, referint-se a la polseguera 
aixecada en algun cercle de la 
magistratura, queixosa de la re-
bolcada feta pel TSJE va dir “crec 
que quan un tribunal europeu 
treu la raó als jutges espanyols, 
això no és bon per a Espanya”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de 
la Comunidad de Madrid, va dir 
que “faré tot el que estigui a les 
meves mans per portar el Mobil 
World Congress (MWC) a Ma-
drid. Estem preparats i anirem a 
totes per aconseguir-lo”.

Pablo Casado, líder del PP, ha dit 
“els meus fills són meus i ningú 
m’ha de dir com els he d’educar.”

Chakir el Homrani, conseller 
de Treball, va referir-se a l’acci-
dent d’Iqoxe a Tarragona, dient 

“acabarem sabent-ne les causes i 
quines són les responsabilitats que 
se’n deriven” i José Luis Morlanes, 
conseller delegat de l’empresa i 
conegut inversor a l’Anoia, ha de-
fensat en els mitjans “hem actuat 
sempre d’acord amb els protocols 
de seguretat que estan establerts.” 

Josep Lluís Trapero, major dels 
Mossos, ha començat declarant en 
el judici que es fa a l’Audiència Na-
cional contra seu i altres caps del 
cos “la voluntat del cos de Mossos 
d’Esquadra ha tingut sempre la vo-
luntat de complir el mandat judi-
cial en tot moment”. És el que ja va 
dir al TS en el judici del Procés i 
també en la fase d’instrucció a l’Au-
diència, però no sembla que n’hi 
facin cas. 

Meritxell Budó, portaveu de la 
Generalitat, ha exigit al govern 
espanyol que “torni a publicar les 
balances fiscals, que no ha donat a 
conèixer des de l’any 2017. Ho hem 
de denunciar i combatre, és impor-
tant que el govern central torni a 
recuperar la dada. Exigim que es 
calculin i publiquin.”   

Gestió de la 
discrepància
Hi ha qui nega el dret a la discrepància 
dels seus conciutadans. I això no només 
es dóna entre persones que es dediquen 
a la política sinó també entre ciutadans 
que viuen al marge de la política. I sense 
admetre aquest dret bàsic del teu opo-
nent, difícilment sorgirà la solució per 
resoldre conflictes. Hi ha qui pensa 
blanc i està convençut de tenir raó, però 
el que pensa negre també n’està, de con-
vençut, i, per tant, per resoldre la discre-
pància s’ha d’implementar un mecanis-
me que vagi més enllà de dir jo tinc tota 
la raó i tu no en tens cap, i per tant calla 
i es farà el que jo digui. Defensar el pen-
sament únic com fan alguns no només 
no porta enlloc sinó que s’avé poc amb 
un tarannà mínimament democràtic. 
En aquestes situacions qui guanya, o li 
sembla que guanya, és sempre qui s’im-
posa mitjançant la raó de la força (judi-
cial, policial, etc.). Però la raó de la força 
no resol mai el conflicte. 
Quan sorgeix un conflicte polític que di-
videix la societat en dues meitats, només 
queda la via de la consulta ciutadana 
mitjançant una votació popular i demo-
cràtica, i qui guanya té tot el dret a tirar 
endavant la seva proposta. Aquí no val 
l’excusa de dir que la minoria no veuria 
respectats els seus drets, perquè l’opció 
que aquesta minoria està defensant, 
sense dir-ho clarament, és que sigui la 
majoria qui no vegi respectats els seus 
drets, com està passant ara. Els drets 
del ciutadà s’han de respectar sempre, 
però en democràcia guanya la majoria. 
Les opcions decidides democràticament 
òbviament no agraden a tothom, però 
quan no hi ha un camí millor per resol-
dre els conflictes s’han d’acceptar aques-
tes regles bàsiques. 
Podem posar l’exemple del conflicte po-
lític que hi ha entre Catalunya i Espanya. 
Ara mateix la societat catalana està divi-
dida en dues meitats, i només podrem 
saber del cert quina de les dues meitats 
té més suport popular preguntant-ho 
directament al ciutadà, com es va fer l’1 
d’octubre de 2017. O mitjançant meca-
nismes indirectes, com els resultats elec-
torals de les eleccions catalanes. Però els 
resultats electorals no són cent per cent 
fiables, ja que hi ha una sèrie de votants 
que ningú sap del cert com es posiciona-
rien sobre la independència. Els votants 
animalistes del PACMA, són o no són 
independentistes? És de suposar que hi 
ha de tot. Unes eleccions al Parlament 
només serveixen per votar 135 diputats, 
però no són útils per decidir si Catalu-
nya s’ha d’independitzar d’Espanya. Per 
tant, si volem fer-ho bé l’única opció és 
preguntar-ho directament al ciutadà.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Quin semblant posem davant el 
temps polític que afrontem? Ho 
dic en contrast amb les certeses 
d’àmbit igualadí com l’arribada 

dels Reis que ja «us anunciava» a l’article 
anterior; o l’èxit dels Tres Tombs aquest 
diumenge passat; són mostres que aixe-
quen acta del calendari de la vida iguala-
dina. Segur que, ben aviat, el personal es 
deurà abonar a preparar el Carnaval i el 
cicle continuarà: són les certeses. Tant com 
que puc endevinar que quan surti aquest 
paper es tornarà a aplegar la gent amb els 
músics per cantar per la llibertat dels pre-
sos polítics, com ho vénen fent des de fa 
més de 800 dies!
Aquesta última certesa em porta a l’altre 
estat d’ànim, la perplexitat davant el temps 
polític a venir. No entraré a repassar i va-
lorar els importants esdeveniments «euro-
peus» a partir de l’aplicació de la doctri-
na Junqueras que ha permès la presa dels 
escons a l’Europarlament de Puigdemont i 
Comín... Ja se n’ha escrit a bastament.
La meva perplexitat, la preocupació, rau pel 
moment que ha de marcar l’acord d’ERC 
amb el PSOE: l’acord va permetre l’arit-
mètica per fer president Pedro Sánchez i 
homologar el govern «d’esquerres» vigent. 
L’acord, com és sabut, comporta la creació 
d’una taula de diàleg de governs a partir 
de la qual s’hauria d’arribar a garantir una 
consulta sobre el resultat de l’acord. Com 
que hem d’entendre que «l’acord» tractarà 
sobre l’autodeterminació, també hem de 
suposar que ha d’obrir la possibilitat (l’ho-
ritzó) a un referèndum acordat i, per tant, 
estem en el bon camí... ERC diu que és un 

camí que s’ha de recórrer, per bé que par-
teix d’una indissimulada desconfiança (el 
govern espanyol mai no compleix!, diuen 
i ha dit manta vegades Oriol Junqueras). 
JuntsxCat, com és sabut, va votar contra la 
investidura i se’n va desmarcar, com també 
la CUP, del joc «possibilista dels de Gabri-
el Rufián». I aquí som. Lluny d’estratègies 
comunes de l’independentisme i davant un 
temor evident: el retorn a l’autonomisme, 
és a dir, allò del possibilisme o del «peix 
al cove».
Aquesta és una visió del moment, d’un 
moment, però, que també compta amb ele-
ments esperançadors com la presa de pos-
sessió dels escons de Puigdemont i Comín 
al Parlament europeu, amb el potencial 
que pot suposar per mostrar Catalunya a 
Europa; el Consell per la República, «ins-
tal·lat» a Waterloo també és una altra de 
les cartes que hem de disposar en el futur 
més pròxim; o la possibilitat més o menys 
assumida que anirem a eleccions avança-
des, atesa la situació del president Torra 
amb l’amenaça de la inhabilitació pendent. 
Aquestes eleccions, a ningú no se li escapa 
que poden ser un dels moments esperats 
per poder «demostrar» la majoria inde-
pendentista capaç de «tornar a posar en 
marxa» la independència . És cert, siguem 
realistes, que altres poden llegir les elec-
cions en clau partidista: veure-hi qui pot 
liderar el país (l’autonomia?) els pròxims 
anys i «nari nant» com deien els Trincaires.
Hem de continuar repetint discurs: això no 
havia de ser fàcil i cada dia ho «toquem»; 
els partits juguen com juguen els partits 
polítics, amb la idea de governar perquè 

cada marca vol ser la millor opció, i és ben 
legítim, si no fos... si no fos perquè aquest 
país des de l’1-O aspira al pa sencer i ne-
cessita disposar de la fórmula per assaci-
ar-se’n: per cert que ara que es tanquen 
acords de pressupostos (Govern, Ajunta-
ment de Barcelona, els de l’Estat?) cal que 
no oblidem ni un moment les balances fis-
cals amb l’Estat i tenir present la «quanti-
tat de pa» que hi perdem ... I no perdem 
de vista tampoc ni un moment que tenim 
el presos polítics que ens recorden el camí 
emprès. Per tot plegat, bona part del poble 
català està perplex i se li faria molt difícil 
veure rebaixar l’objectiu i tornar a la casella 
de l’autonomisme.
Aquests dies té lloc el judici a la cúpula del 
Mossos d’esquadra, on hem hagut de sentir 
coses difícils de pair en boca del major Jo-
sep Lluís Trapero. Més perplexitat. Contra 
aquestes males sensacions  tenim l’antídot 
de recuperar allò que va dir Oriol Junque-
ras a l’entrevista d’El País: «I una merda! I 
una puta merda! Vam dir la veritat: que el 
procés havia d’acabar amb la independèn-
cia. Això es va impedir amb les pallisses, 
la presó, destituint governs i tancant par-
laments». Queda dit! Acabarem el procés 
amb la Independència, la gran certesa que 
ha de fer escampar tota la perplexitat.  
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FRANCESC RICART Perplexitat política i certeses locals

Entra dins les teves principals preocupacions el 
canvi climàtic?

 Sí 78,9%  No 21,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

Bona part del poble català està 
perplex i se li faria molt difícil veu-
re rebaixar l’objectiu i tornar a la 

casella de l’autonomisme.
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LES GRANS 
MANCANCES DEL 
SERVEI D’URGÈNCIES 
DE L’HOSPITAL
Carme Sabaté

Passem uns anys difícils a Catalunya 
en molts aspectes que no referiré aquí...
però el que dol més és la manca de res-
pecte al ciutadà com a ésser humà. El 
principi de tot Estat és donar, i de ve-
ritat, no només en paraules, el respecte 
i la seguretat en coses tan bàsiques del 
dia a dia com sanitat i que els que han 
estat “escollits” perquè els hem votat, 
deuen com obligació principal als seus 
ciutadans. Que no es tracta de fer unes 
quantes fires i gresques perquè la gent 
és diverteixi, que també, però que el 
primer que ha de sentir un ciutadà és 
que pot confiar en les administracions 
sanitàries, i les de seguretat de la co-
marca. Això dona calma i confiança en 
aquells a qui han votat, (potser fins i tot 
hauríem de prendre menys anxiolítics) 
perquè a la fi i al cap, el poder està en 
mans dels votants. Els “escollits” en són 
només uns representants del que vol el 
poble.
Dit això, entrem en el tema.
L’Hospital d’Igualada és un bon hospi-
tal... AH! Però només si estàs ingres-
sat. El Servei d’Urgències de l’Hospital 
d’Igualada és un desastre. Desastre que 
atempta contra la salut del ciutadà.
No s’ha d’estudiar cap Màster per veure 
l’organització, perquè tot es deu a això: 
l’organització i la manca de motivació 
dels facultatius.
Ningú a mitjanit hi va a passar l’estona 
a l’Hospital, si no és per gran necessitat.
Quan en un Servei d’Urgències d’un 
Hospital que és comarcal... on arriben 
urgències de tota l’Anoia i fins i tot de 
la Segarra... Quan a un servei d’Urgèn-

cies després de les 10 de la nit, quan ja 
no hi ha serveis del CAP i no et queda 
altre remei que anar-hi, el que espera 
el malalt és trobar un metge motivat i 
professional experimentat que doni un 
diagnòstic correcte. Que faci les proves 
necessàries (que NO es fan). Que no et 
recepti Ibuprofèn i Paracetamol i au!, 
tira.
En aquestes hores de matinada el que 
et trobes són metges o metgesses recent 
diplomats, que fan allò que bonament 
poden, quan allò que és necessita en 
aquestes hores és personal experimen-
tat. Això és una manca de respecte total 
al ciutadà. I per més inri, quan has de 
tornar a casa de matinada, moltes vega-
des marejat per la medicació que t’han 
donat, la majoria de vegades medicació 
per anar tirant, si l’encerten... no trobes 
cap mitjà de transport, perquè es veu 
que l’Ajuntament ha suspès el servei de 
taxis a la nit. I si necessites una ambu-
lància... S’ha d’esperar una hora perquè 
han de venir de Gavà (això diuen).
Llavors has de confiar a aixecar del llit a 
algú conegut que et faci el favor... o al-
gun familiar si tens la sort de tenir-los.
Això sí. Un bravo molt gros als in-
fermers i infermeres que fan la tria, 
aquests sí que són bons... Gràcies a 
tots... Però una vegada entres a dintre, 
ja has begut oli. Si estaves malalt, encara 
t’hi poses més, només de veure el que 
passa.
De tant en tant, et trobes amb algun 
professional “il·luminat” que sí que 
l’encerta... però és perquè és bon met-
ge de vocació, que és el que hauria de 
ser. I llavors quina tranquil·litat et dóna 
saber que poses el teu cos en mans res-
ponsables.
La salut d’una persona és una cosa molt 
delicada. Ser metge o infermer/a és una 
professió de vocació, no és treballar en 
una oficina i treure receptes de l’ordina-

dor sense ni tan sols haver examinat un 
malalt... Es veu que són Supermans que 
amb la vista i parlant ja en tenen prou.
On ha anat a parar el que en dèiem 
“metge de capçalera”, aquell professio-
nal en què confiaves perquè es dedicava 
als seus pacients en les seves diverses 
circumstàncies... que no sols es fixava 
en els símptomes de teves malalties físi-
ques sinó que buscava l’origen, que s’in-
volucrava amb el pacient i també tenia 
en compte les malalties de l’ànima.
Em direu... bé, les retallades... NO!. 
No té res a veure amb les retallades.. 
Es tracta d’organització i de gestió del 
personal facultatiu. Es veu que el servei 
d’Urgències de l’Hospital d’Igualada no 
està dirigit per l’Hospital com podríem 
pensar, es veu que pertany a l’Ajunta-
ment (?) I així anem.
Hi ha un factor en alça i és que la gent 
quan estan malalts d’urgència, es gasten 
els calerons que fins i tot moltes vegades 
no tenen i van directament a Urgènci-
es de Bellvitge. Ja no s’arrisquen. Un 
altre factor és que les mútues privades 
s’estan veient col·lapsades per la fugida 
en massa de pacients que ja no confien 
ni en els seus metges del CAP. Perquè 
s’han convertit en els metges de l’ibu-
profèn, el paracetamol i omaprazol. Els 
farmacèutics es posen les mans al cap 
quan veuen una recepta de 50 dies amb 
aquests medicaments, quan et diuen 
que és només per a casos puntuals.
I els ciutadans callem i confiem que 
potser algun dia canviarà i no canvia. 
Tot segueix igual o pitjor... Hi ha gent 
que no en surt viva dels serveis d’Ur-
gències de l’Hospital.
Es podria pensar que potser es tracta 
d’un sistema modern d’exterminació 
lenta de la població? Crec més aviat que 
es tracta d’irresponsabilitat.
I com començava l’article l’acabo: man-
ca de respecte total al ciutadà que no-

més té un nom, Indecència.

UN PONT “MÀGIC” A 
BELLPRAT
Josep M. Casas

Al Municipi de Bellprat, a les coorde-
nades  41°31’12.4”N 1°26’11.6”E , hi ha 
un pont “màgic” sobre la B-2201. Tan si 
hi accedeixes venint de l’Est com venint 
de l’Oest, sempre tens preferència de 
pas tal com es pot veure a les fotos que 
s’adjunten. I això que és un pas estret ! 
A veure si ho arreglen abans que recla-
mi algú.
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

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

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

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

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

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

TOYOTA YARIS 110 FEEL BITONO BENZINA
 ANY: 2019    PREU: 11.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES

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

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

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

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

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

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



D illuns, en veure el 
començament del 
judici a la cúpula 
d’interior de la Ge·

neralitat en la causa per rebel·
lió on es demanen entre altres 
penes, 11 anys de presó per al 

Major Josep Lluís Trapero, vaig tenir la sensa·
ció que és una repetició gairebé literal del judi·
ci al procés. En aquest cas, igual que en l’altre, 
no cal que es facin les sessions, car la sentència 
ja està dictada. Tot el que faran fins al final del 
procés, és vestir el ninot.
Només cal escoltar les preguntes del fiscal –
el mateix que ha tingut 4 mesos empresonats 
als 7 cdr acusats de terrorisme· que ni tan sols 
s’ha preparat l’interrogatori i, entre altres co·
ses, torna a fer les mateixes traduccions inte·
ressades que ja varen sortir en el judici al Su·
premo. 
En Josep Lluís Trapero no és independentista, 
al contrari. És un bon policia, un gran Major 
i en alguns moments de la història recent de 
Catalunya s’ha comportat com un heroi. Però 
independentista no ho és. 
Per què el jutgen doncs? El jutgen perquè li vo·
len treure l’uniforme, volen acabar amb la seva 
carrera policial i volen rentar la cara al CNI, a 
la GC i a la PN, atribuint als Mossos el fracàs 
de no trobar les deu mil urnes del 1 d’octubre. 
Corro el risc d’equivocar·me, car escric aques·
ta columna el dimarts, segon dia de judici, 
però m’hi jugo un pèsol que a les conclusions 
finals, els fiscals li atribuiran els delictes de 
no haver trobat les urnes, no detenir a Carles 
Puigdemont i no haver reprimit als catalans en 
el seu intent de votar l’u d’octubre. I com que la 
sentència que ha de signar la magistrada Cos·
pegel (Concha Espegel és tan amiga de Cospe·
dal que li diuen Cospegel) acceptarà per bones 
les acusacions, li caurà a Josep Lluís Trapero 
una pena de presó i una inhabilitació que l’ex·
pulsarà per sempre del cos dels Mossos.

Però no ho faran pel paper jugat pels Mossos 
els dies del referèndum, ho faran perquè va re·
soldre els atemptats del 17 d’agost i va desarti·
cular l’escamot que els va cometre, sense deixar 
que els “Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
estado” hi tinguessin la més mínima interven·
ció. Tampoc li perdonen que fossin els Mossos 
els que varen desarticular i tancar la xarxa de 
prostitució del Riviera i el Saratoga de Castell·
defels, en la sentència del qual es demostra que 
molts alts comandaments de la GC i la PN en 
cobraven molts diners cada mes.
No ens enganyem. El judici a Trapero és tam·
bé una farsa. La sentència està escrita i l’única 
cosa que volen és inhabilitar·lo i demostraran, 
una vegada més, que la justícia espanyola és 
més espanyola que justícia. 

No ens enganyem.  El judici a Trapero 
és també una farsa. La sentència està 

escrita i l’única cosa que volen 
és inhabilitar-lo 

JOSEP M. ROMERO
Secretari General de la Unió Intercomarcal de CCOO Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf

Un 2020 per avançar en igualtat, equitat 
i inclusió social

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Josep Lluís Trapero
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S’obre el 2020 amb un nou 
cicle polític que pot revertir 
una dècada protagonitzada 
per l’austericidi, una desi·

gualtat creixent i retallades de drets 
i llibertats. Els principals problemes 
de la nostra societat són l’atur, la 

precarietat, la rotació laboral, els baixos salaris ver·
sus l’increment dels preus d’elements imprescindibles 
per a desenvolupar projectes de vida autònoms com 
ara l’habitatge. La recent configuració d’un govern 
de coalició progressista a l’Estat, fruit de l’expressió 
d’una ciutadania diversa en la seves expressions polí·
tiques és una bona notícia que ha de permetre sortir 
de l’actual situació de bloqueig i ha d’entomar una 
inajornable agenda reformista que necessita el país.
Les prioritats de CCOO construïdes sobre el repte 
demogràfic; el repte de la digilització i el canvi tec·
nològic i el repte de la sostenibilitat ambiental, són 
la reforma del sistema públic de pensions; la nego·
ciació d’un nou marc de relacions laborals; el can·
vi de model econòmic i productiu per garantir una 
transició justa per a les empreses i per a les persones 
treballadores i donar respostes a les noves formes de 
treball.
Toca fer efectiu abordar el conflicte polític a Cata·
lunya des de la política, el diàleg, la negociació, la 
deliberació i l’acord des del normal funcionament de 
les nostres institucions. Apostem perquè s’aprovin 
uns nous pressupostos amb clara sensibilitat social, 
que posin al centre i donin resposta a les necessi·
tats i problemes quotidians de la ciutadania. El nou 
context també ha de passar per donar la paraula a la 
ciutadania en unes noves eleccions a Catalunya que 
permetrien aclarir les línies estratègiques i suports 
en aquest nou cicle polític.
Ens felicitem per la irrupció de les posicions progres·
sistes tot i ser plenament conscients de les dificultats 
que tindrà el desenvolupament d’aquesta agenda so·
cial. El nostre compromís és participar activament 
en l’impuls de la concertació social sense descartar 
eventuals escenaris de mobilització per a la consecu·

ció dels nostres objectius.
CCOO de l’Anoia afronta el 2020 amb esperança, 
compromesos amb el futur que continuarà transfor·
mant el món del treball. En aquest sentit, iniciarem 
la 2a Assemblea Sindical Oberta, com un procés 
de participació obert al conjunt de l’afiliació i per 
a gent externa a la nostra organització pensat com 
una eina de renovació del nostre pensament i de la 
nostra acció sindical. Volem reflexionar i actualitzar 
les nostres pràctiques sobre la transició justa; sobre 
feminismes i món del treball; identitats personals i 
professionals que integrin el concepte de classe tre·
balladora i com s’estableix la relació del sindicat amb 
persones treballadores d’aquestes noves realitats so·
cials i laborals immerses en l’actual paradigma crei·
xent de precarietat laboral.
Projectes de futur i renovació del sindicalisme des 
de l’assumpció de les insuficiències pròpies, però al·
hora des de la legitimitat contrastada de la utilitat i 
del suport a la nostra funció social. CCOO tornem 
a guanyar les eleccions sindicals a l’Anoia amb el 
37,87% de representativitat. 217 persones delegades 
de CCOO a les empreses i 1.269 persones afiliades, 
creixent especialment en dones treballadores que 
ens permet albirar una feminització imparable del 
sindicat. Aquest any també hem atès prop de 400 
consultes individuals, sent els principals motius de 
consulta la inaplicació de conveni, prestacions de 
la Seguretat Social, càlculs, acomiadaments, salaris 
o contractació. El 86% dels nostres ingressos són 
propis, provenen a través de les quotes i de l’activitat 
pròpia que generem, garantint la suficiència i viabi·
litat del nostre projecte que ens permetrà invertir en 
l’adaptació a l’era de la feminització, la digitalització i 
al creixement econòmic verd i circular.
Un 2020 que comença amb el ferm compromís de 
les dones i els homes de CCOO en lluitar pel treball 
digne i drets, com a eix bàsic de la nostra qualitat de 
vida, redistribuir la riquesa i construir una Comarca 
de l’Anoia amb justícia i cohesió social que confronti 
les idees i pràctiques d’odi de l’extrema dreta per re·
forçar la nostra insuficient democràcia.  



P #latevaveu

Dani Gutiérrez  @daniguties

Josep Rabell  @jeprabell

Xavier Bermúdez  @xavibermudez

Alba Vergés Bosch  @albaverges

Josep Llopart i Gardela  @llopart_josep

XGB_kp  @KpXgb

David Prat  @DavidPrat

Dones amb Empenta  @DonesAmbEmpenta

La Dolors Martí @ladolorsmarti

Cor Omnes  @CorOmnes

Oleoturisme, un molt bon projecte de territori i 
innovador, compartit entre tres municipis #El-
Bruc #Piera #Collbato i dos comarques #BaixLlo-
bregat i #Anoia amb el suport d’@Anoia_Turisme

El dia més trist de l’any és avui. Fins sempre Jor-
di! ...No ens deixem enganyar, la vida dura poc. 
A glops l’hem d’engolir, i quan la deixarem, no 
n’haurem quedat tips. De què hem de tenir por? 
Morirem com les bèsties i res més no hi haurà. 
Bertolt Brecht

Malauradament, s’escau que avui haguem entrat 
al signe d’aquaris.

Un sentit agraïment als nostres professionals sa-
nitaris i a tots els professionals d’emergències per 
la gran feina que estan fent aquests dies amb unes 
condicions climatològiques duríssimes

Ahir vam fer la presentació de la Marató de Sang 
del 31 de gener! Si tens 20 minuts, no ho dubtis, 
vine a donar sang de 10h a 21h.  
El Banc de sang també ha estrenat  el Whatsang  
(677 071 756) per qualsevol dubte o consulta!!! 
#piera57km  #pierasolidaria

Sóc el únic que veient les imatges de TV3 sobre 
els temporals pensa que les prevencions de riscos 
laborals dels treballadors, i especialment dels cà-
meres, no estan cobertes?

El 31 de desembre es tancava el recompte anual: 
36 feminicidis durant l’any 2019 als Països Cata-
lans. El #Masclisme ens mata.
I sinó, ens maltracta.
#ProuViolènciesMasclistes

Avui fa deu anys que l’AFA (llavors AMPA) vam 
començar a caminar al costat de @ladolorsmar-
ti. Una dècada acompanyant a les famílies, als 
infants, a l’escola i a tota la comunitat educativa. 
Projectes i activitats per créixer plegats! #escola 
#Igualada #AFA #EscolaPública

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#113 Jaume Carles Freixas

Poetes, filòsofs o músics han utilitzat les paraules 
per explicar de mil maneres el pas del temps, del 
qual ningú no se n’escapa. Edats de la vida enfi-
la un conjunt de cançons que van entrellaçant la 
visió festiva, a vegades mística, del Renaixement 
amb compositors contemporanis.

FOTO: Cesc Sales

Antena3 es fa ressò de la noia expulsada per por-
tar hijab a #Igualada

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Troben sense vida l’home 
desaparegut a Jorba pel temporal 
Glòria

Òdena veu amb bons ulls el 
projecte d’ampliació de l’A-2

El Campus Igualada-UdL 
lamenta la situació de racisme 
viscut per una alumna en el 
centre de pràctiques

Instants de La Veu            @veuanoia

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

Soc Gestor Administratiu i Economista. Em dedico a l’assessorament fiscal, activitat que 
m’exigeix formació constant per estar al dia. Tinc 72 anys i segueixo al peu del canó a l’em-
presa familiar, GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES, S.L. amb més de 50 anys d’experi-
ència professional.
 
Tinc l’honor de ser el president actual del Rotary Club Igualada. Organitzem cada any (ja 
fa 25 anys) un concert benèfic, els beneficis del qual van a donar suport a una entitat d’àm-
bit igualadí o comarcal i s’aplica a subvencionar algun projecte concret d’aquesta entitat.
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xarxes

L’Anoia va ser la comarca barcelonina 
amb més accidents de trànsit mortals 

l’any 2019

#mobilitat #trànsit #accidents #premsa #premsa-
catalana #Anoia #premsacomarcal #veuanoia

En l’àmbit internacional, que s’han assolit alguns dels grans projectes de Rotary Internacional, 
com són l’erradicació de la pòlio (sols queden dos països on encara és present la malaltia), 
l’abastament d’aigua potable a totes les zones habitades del planeta i l’acció decidida per acon-
seguir la pau al món, sota l’autoritat de l’ONU.

A casa nostra, la fi de la repressió, l’alliberament dels presos i preses i el reconeixement del dret 
d’autodeterminació amb la convocatòria d’un referèndum acordat.
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Joan Serra, alcalde de Castellolí. / ARXIU

“D’Espanya i Cata-
lunya, la candidatura 
seleccionada per em-

preses que volien venir 
érem nosaltres, a la 

comarca. Això vol dir 
que tenim una situació 

estratègica que es fa 
valer, que és bona”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

A lcalde de Castellolí 
des de 2011, Joan Ser-
ra s’ha destacat no no-

més per assumptes que tenen a 
veure, com és lògic, amb el seu 
municipi, sinó també amb el 
futur econòmic de la comarca, 
i sobretot de la Conca d’Òdena, 
des del punt de vista industrial. 
Ferm defensor d’aquest sector 
com a sortida de la situació 
d’estancament que viu l’Anoia, 
Serra ha estat Director de l’Ofi-
cina de Captació d’Inversions 
de la Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena, i Delegat de Cap-
tació de Inversions i de Pro-
moció de Polígons d’Activitat 
Econòmica a l’Ajuntament de 
Igualada. En aquesta entrevista 
repassa alguns dels temes d’ac-
tualitat que tenen a veure amb 
l’economia comarcal.

En una entrevista anterior, de 
fa mesos, ja parlava de l’am-
pliació de l’autovia A-2. Hi ha 
novetats en relació a aquest 
assumpte?
Aquest tema ens interessa 
molt. Fa tres mesos vam estar 
en una reunió amb represen-
tants del ministeri de Fomen-
to, i ens van informar que el 
projecte tirava endavant, i que 
a principis d’aquest any ens fa-
rien arribar el projecte als ajun-
taments perquè els poséssim a 
exposició pública i si calia fés-
sim al·legacions. 
Estem esperançats perquè Cas-
tellolí és un poble que té un 
gran impacte amb l’autovia, i 
el fet que se’ns pugui separar 
uns metres del municipi sem-
pre serà bo. En ser un tram 
nou ens permetrà fixar mesu-
res correctores de sonoritat, 
que ara és complicat. Un cop hi 
hagi la nova feta, el tram que hi 
ha ara acabarà desapareixent. 
Però estem parlant d’anys.
 

“Fomento està disposat a fer el nou traçat de l’A-2 
i els alcaldes hauríem d’intentar que comenci per l’Anoia”

Entrevista a l’alcalde de Castellolí, Joan Serra

Fomento està decidit a fer la 
nova A-2 des d’Abrera fins a 
Jorba?
Sí, ens han dit que sí. El que els 
alcaldes d’aquí vam transme-
tre és que si no hi havia acord 
en algunes zones, bàsicament 
Abrera, Esparreguera i Coll-
bató, perquè hi posaven molta 
resistència, que aquells muni-
cipis que tenen continuïtat i 
que estàvem d’acord, es pogués 
començar les obres abans. Po-
dria ser, doncs, que s’aprovi 
un projecte sencer, però si des 
del túnel del Bruc a Jorba es-
tem tots d’acord, i a més se’ns 
soluciona l’enllaç amb la C-15, 
es comenci pel nostre territo-
ri. Penso que aquest any serà 
un bon motiu per a que els 
alcaldes de la Conca ens po-
sem d’acord. A més, l’autovia 
A-2 actualment no compleix la 
normativa europea de via ràpi-
da. Si volem ser competitius, 
això és fonamental.
 
ParcMotor va canviar recent-
ment el seu model de gestió i 
sembla que està funcionant. 
Hi esteu d’acord?

La Fundació Catalana de l’Es-
port del Motor és la propietària 
de ParcMotor. En canvi la ges-
tió és privada. Respecte a com 
ho teníem abans el temps ens 
està donant la raó i els imputs 
que ens arriben són positius. 
S’està fent inversió, perquè vo-
len promocionar molt l’espai i 
el seu negoci, com és lògic. No 
té res a veure amb fa cinc anys. 
Allò que ara passarà amb l’en-
trada de la gestió privada al 
Campus Motor no té per què 
ser dolent, perquè crec molt 
en la iniciativa público-priva-
da. En tot cas no en puc opinar 
més perquè desconec quines 
són les intencions del govern 
del Consell Comarcal. Com a 
Ajuntament de Castellolí vo-
lem formar-ne part d’aquest 
projecte perquè hi ha un con-
veni bilateral que en el seu dia 
es va signar entre tots dos orga-
nismes (veure pàgina 11).  

Sembla que hi haurà debat 
enèrgic en relació al polígon 
industrial de Can Morera. 
Què en penseu, des de Caste-
llolí?

El Pla Director d’activitat eco-
nòmica tindrà molt aviat un 
procés de participació on tot-
hom haurà de dir la seva i totes 
les opinions seran valorades. 
Saber què pensa la majoria de 
la gent és positiu, i això avui no 
ho sabem. Es coneixen algu-
nes opinions, però no totes. En 
l’anterior legislatura hi havia 
set alcaldes de diferents colors 
polítics i en tots nosaltres vam 
consensuar un camí. 
Ara, després de les eleccions, hi 
ha alcaldes nous. Sóc optimista 
en pensar que serem capaços 
entre tots d’anar a la una. Això 
no significa que hàgim de te-
nir tots les mateixes idees, és 
saludable i bo que n’hi hagi de 
diferents, però almenys que hi 
hagi interès a desenvolupar i 
acabar aquest document. Que 
hi hagi participació de tothom 
és positiu. 
M’agrada veure l’ampolla mig 
plena i crec que podem tornar 
a estar aviat en les condicions 
on estàvem en l’anterior legis-
latura. De moment a Castellolí 
l’esborrany d’aquest document 
encara no el tenim, haurem 
d’esperar encara uns dies a po-
der donar una resposta objec-
tiva. 
 
Fa alguns dies l’alcalde 
d’Igualada deia que a Caste-
llolí vareu ser capaços d’unir 
parcel·les petites del vostre 
polígon per fer-ne de grans, 
que és el que ara sembla que 
més es demana. Hi ha molta 
gent que també diu que no 
té sentit fer un gran polígon 
si en tenim de fets, que són 
buits. Sou a Castellolí un mo-

del a seguir?
Dins d’aquest procés de parti-
cipació, de les primeres coses 
que hem demanat els propis 
alcaldes de la Mancomunitat 
és que, abans de començar a 
parlar de què volem ser, és fer 
el diagnòstic de tot el que hi 
ha. S’han donat moltes xifres 
i algunes d’elles són errònies, 
perquè moltes vegades se su-
men vials, zones verdes, sòls de 
dotació pública, i acaben sor-
tint unes hectàrees que no són. 
Quan parlem que els polígons 
estan buits, hem de poder sa-
ber de què estan buits. 
D’altra banda, la geometria li-
mita el tipus d’empresa que pot 
anar, en un terreny. No totes 
les parcel·les es poden agrupar. 
Depèn de si hi ha un vial pel 
mig, o una zona verda, o una 
torrentera... 
De tota manera, per molt que 
agrupem espais, per fer una 
parcel·la de 50 hectàrees, això 
no existeix a l’Anoia. Ni tan sols 
de 25. Si aconseguim que vin-
gués una empresa molt gran, 
normalment aquestes empre-
ses ja porten a la “motxilla” la 
petita i mitjana empresa. 
He estat en molts països i he 
vist la implantació d’una em-
presa, per exemple del sector 
d’automoció. Al seu voltant s’hi 
posen totes les proveïdores. 
Aquí és on aquest tipus d’em-
preses més petites es podrien 
instal·lar en aquests petits fo-
rats de parcel·les que queden 
en els nostres polígons. 
Jo sóc optimista, puc dir que 
s’han firmat documents de 
confidencialitat amb empreses, 
que al final no han vingut. Però 
em quedo amb el positiu, i és 
que de tot a Espanya i Catalu-
nya, la candidatura selecciona-
da érem nosaltres. Això vol dir 
que tenim una situació geoes-
tratètica que s’estan fent valer, 
que el que tenim a l’Anoia és 
molt bo.

ENTREVISTA

El Pla Director d’ac-
tivitat econòmica de 
la Conca tindrà molt 

aviat un procés de 
participació. Saber què 
pensa la majoria de la 
gent és positiu, i això 
avui no ho sabem. Es 
coneixen algunes opi-

nions, però no totes

El polígon de Can Parera, a punt d’omplir-se.



Castellolí ja viu la Festa Major 
de Sant Vicenç

    |  9Divendres, 24 de gener de 2020

Castellolí es troba des d’ahir 
dijous en plena Festa Major 
de Sant Vicenç. Aquestes 
són les activitats previstes 
per avui i els propers dies. 

Divendres 24 de gener
- Acapte de Sang 17.00 a les 
20.00h, al Consultori
- 7a Nit de l’Esport. 20.00h 
A continuació Ressopó per a 
tothom, a La Brillante.
- Concert Gent jove 23.30h 
a càrrec dels grups Carlota 
Cos i Lluna Plena, a La Bri-
llante.
Dissabte 25 de gener
- Matinal 4×4 9.00h davant 

Governeu Castellolí amb 
majoria absoluta. Quin ba-
lanç feu d’aquests primers 
mesos?
Portem mig any de nova le-
gislatura. El balanç que tenim 
fins a dia d’avui és molt posi-
tiu. Bàsicament perquè de tot 
el programa electoral amb què 
nosaltres ens vam presentar 
de 2019 a 2023, doncs ja tenim 
molta cosa feta o bé ja planifi-
cada. Som optimistes amb allò 
que vam prometre al poble de 
poder complir-ho, perquè o 
bé hem aconseguit els recur-
sos, bé ja sabem com aconse-
guir-los.
 
Quins són els principals pro-
jectes que voleu tirar enda-
vant?
El repte més important és 
convertir l’antiga N-II que tra-
vessa tot el municipi en una 
rambla on tinguin preferència 
les persones per damunt dels 
vehicles. Es tracta d’eliminar 
el màxim possible el trànsit 
rodat, de manera que puguin 
gaudir de l’espai tota la gent 
del poble. Ens agradaria que 
tota la carretera es convertei-
xi com la gran plaça de Cas-
tellolí, sense perill. Aquest és 
el projecte més important que 
tenim.
 
Hi ha més projectes?
Acabar el Castell i també fi-
nalitzar una gran actuació a 
l’església vella. Ens fa il·lusió 
perquè són patrimoni histò-
ric del poble que recuperem, 
i l’església vella és un lloc que 
cada cop es fa servir més per 
fer molts tipus d’actes socials 
i culturals. Això es farà grà-
cies a un Fons Feder que hem 
aconseguit per turisme. Des-
prés fa poc hem aconseguit 

de l’Ajuntament. Apunta’t-hi 
a l’App de Castellolí o al link: 
https://forms.gle/h4pxDxru-
qjpmKTHq6
- 25è Concurs de Cuina a 
La Brillante. Inscriu el plat a 
l’App de Castellolí o al link: 
https://forms.gle/vxUeZm2v-
jNtMgfsc9
- 19.30h Recepció de plats
- 20.00h Valoració dels plats 
pel jurat
- 21.00h Entrega de premis i 
degustació.
- Monòleg a mà de “Faixedes 
i Punt” 23.30h a La Brillante
Diumenge 26 de gener
- Festa de la Gent Gran. Fo-

tografies de les parelles a les 
9.30h a l’Església de Sant Vi-
cenç
- Missa de Festa Major a les 
10.00h. A continuació:
- Fem Memòria i Pica pica a 
La Brillante
- Xocolatada 10.30h al Cen-
tre
- Espectacle infantil amb l’ac-
tuació Ballaruga i Pessigolles 
a càrrec del Pep Puigdemont, 
11.00h al Centre
- Teatre “El Nom“ a càrrec 
del Grup de Teatre de Cape-
llades, 18.00h a La Brillante. 
Preu  entrada:  Adult 5€. In-
fantil fins 12 anys 2€.

signar amb el Bisbat de Vic, 
després de mesos de treball, 
que ens cedeixin la rectoria de 
l’església per a fer-hi ús social 
en tema d’habitatge, ja sigui 
per necessitats que hi hagin a 
Castellolí d’alguna família vul-
nerable que necessita urgent-
ment instal·lar-s’hi, o bé, que 
serà el més previsible, per als 
pelegrins, que cada cop venen 
més, i ens demanen refugi per 
passar una nit i poder seguir el 
seu camí, tant el de Sant Jau-
me com el de Sant Ignasi. 
Aquest proper estiu es com-
pleix el 500 aniversari de l’es-
tança de Sant Ignasi a Man-
resa, i creiem que hi haurà una 
arribada massiva i podrem re-
bre aquests pelegrins.
 
Fa uns dies vam conèixer que 
Castellolí ha estat el primer 
municipi en rebre l’aigua de 
la Llosa del Cavall.
Estem molt contents. S’ha fet 
molt ressò d’Igualada perquè 
és la capital de comarca, però 
a Castellolí ja feia mig any que 
teníem l’aigua, des del mes de 
juliol que la tenim ja en funci-
onament. Tenim aigua de més 
qualitat i els costos són els ma-
teixos, fins i tot creiem que en 
el futur es poden ajustar més 
les taxes i baixar el preu de l’ai-
gua de Castellolí. Bàsicament 
perquè l’energia per treure 
l’aigua del subsòl, dels nostres 
pous, ho encareix molt, i tam-
bé per les despeses de potabi-
lització. En canvi l’aigua que 
ens ve ja està tractada. 
D’altra banda, també hi ha un 
factor, i és que tenim molta 
massa forestal i cada cop te-
nim més por que algun dia 
tinguem un incendi. Tenir 
aigua il·limitada ens fa que es-
tem més segurs. Penseu que, 

com que estem tocant l’auto-
via, a vegades venien els Bom-
bers d’algun incendi proper, 
carregaven l’aigua, i algun cop 
ens havien deixat al poble sen-
se aigua.
 
Darrerament s’ha parlat força 
del polígon de Can Parera. De 
ser un espai industrial buit, 
que es va fer en el seu dia sen-

se tenir electricitat garantida, 
a estar gairebé del tot ple. Què 
ha passat?
A final del 2021 esperem que ja 
estarà en marxa quasi tot. Ara 
al febrer ja s’hi instal·larà l’em-
presa Doga. Em consta que de 
cara al maig presentaran el pro-
jecte per a demanar llicència 
d’obres, per a l’empresa Frime, 
que es dedicarà als congelats 

“Volem convertir l’antiga N-II, que travessa tot Castellolí, en 
una gran rambla on siguin preferents les persones”

d’alimentació. Estem parlant de 
250-300 treballadors. També 
hi ha una petició de llicències 
d’obres de seguir fent naus in-
dustrials. De cara al 2021 po-
dríem tenir el polígon a més del 
90% de capacitat. Això implica 
llocs de treball, que la gent vagi 
a esmorzar a establiments del 
poble, o portar els fills a l’escola 
o a la guarderia... 

ENTREVISTA

Calçots de proximitat, collits el 
mateix dia i cuits a la flama. 

Directes del pagès a casa teva.
També oferim salsa de calçots 

artesanal elaborada amb 
ingredients 100% naturals.

  Fes la teva comanda:

         655 817 581

terradetapas@gmail.com

ET VE DE GUST FER UNA

CALÇOTADA A CASA?

NOSALTRES ET SERVIM
CALÇOTS CUITS
A PUNT DE MENJAR
I AMB LA 
TRADICIONAL SALSA
20 calçots cuits: 7€ / Salsa fresca (500g): 6,50€
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Joan Mateu, Jordi Marcé, Marc Castells i Miquel Vives, dimecres a l’Ajuntament. / AI

De moment, afectaran 
sobretot als carrers 

Alemanya i Gran Bre-
tanya, que continuaran 
amb dos carrils, però de 

sentit únic

La setmana que ve comencen les obres de millora del polígon 
industrial de les Comes
REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana que ve s’ini-
cien les obres de la pri-
mera fase del Projecte 

de Modernització i Millora 
Integral d’Infraestructures del 
Polígon Industrial de les Co-
mes, que afectaran principal-
ment els carrers d’Alemanya i 
Gran Bretanya, entre l’avingu-
da dels Països Catalans i el c/ 
de França. 
Els detalls d’aquesta important 
intervenció han estat presen-
tats aquest dimecres per l’alcal-
de Marc Castells i els regidors 
de Dinamització Econòmica 
i de Mobilitat, Jordi Marcè i 
Miquel Vives, que han com-
paregut davant dels mitjans de 
comunicació acompanyats de 
Joan Mateu, president de l’as-
sociació d’empresaris del polí-
gon, AEPIC.
La inversió per aquest projec-
te és de 2.200.000 euros, amb 
una aportació d’1,7 milions 
per part de la Diputació. Jordi 
Marcè ha destacat que aquestes 
obres s’afegeixen a la millora de 
l’enllumenat en la via pública, 
que ja es va executar en una 
fase anterior i ha posat en valor 
“l’aposta del govern municipal 
pel desenvolupament del po-
lígon i la complicitat amb els 
empresaris, com demostren la 
col·laboració d’AEPIC en pla-
nificar el projecte, en el marc 
d’unes sinergies que es concre-
ten també en d’altres àmbits”. 
El regidor ha posat com a 
exemple, en aquest sentit, la 
propera creació d’una pàgi-
na web i d’una aplicació per a 

Igualada

mòbil adreçada als propietaris 
i als treballadors de les empre-
ses que hi ha instal·lades a les 
Comes.
Miquel Vives ha explicat les 
millores i els canvis que les 
obres comportaran en la mobi-
litat de la zona i les afectacions 
durant el període d’execució 
del projecte. El regidor ha des-
tacat que el primer que notaran 
el veïns, els industrials i els tre-
balladors de la zona és que els 
dos carrers mantindran el do-
ble carril, però passaran a ser 
de sentit únic. I la segona nove-
tat serà la transformació de la 
secció dels dos carrers. En un 
costat del voral hi haurà apar-
cament en semibateria i vorera, 
i en l’altre voral hi haurà apar-
cament en cordó, vorera i carril 
bici bidireccional i separat dels 
guals de les empreses.
Vives ha subratllat que aquesta 
configuració ha estat molt ben 
estudiada, perquè permet crear 
moltes places d’aparcament, al-
gunes d’elles pensades per a ca-
mions. I, alhora, millorem l’ac-
cessibilitat, ampliem el carril 
bici i millorem la il·luminació”.
Pel que fa als empresaris, Joan 
Mateu ha destacat l’agraïment 
de la seva associació a l’Ajun-
tament pel suport que aquesta 
actuació i aquesta important 

inversió signifiquen per a l’ac-
tivitat econòmica al polígon 
de les Comes, que ara es veu 
reforçada. També ha demanat 
que aquesta intervenció tingui 
continuïtat i permeti moder-
nitzar el conjunt de la zona.

Obres fins novembre
Pel que fa a les afectacions du-
rant el període d’execució del 
projecte, que es preveu que 
s’allargui fins a mitjan novem-
bre, el regidor ha volgut desta-
car que s’ha fet un treball im-
portant per reduir-les tant com 
sigui possible: “tindrem equips 
treballant en dos carrers, però 
direccions oposades i només 
en un voral, de manera que en 
cap moment tindrem cap dels 
dos carrers tallats al trànsit, fet 
que permetrà no aturar en cap 
moment l’activitat econòmica 
de la zona.
Vives també ha explicat que 
durant les obres s’habilitaran 

com aparcament una pastilla 
del Parc Central i el Parc Onze 
de Setembre, per tal de reduir 
el volum de circulació i esta-
cionament de vehicles en les 
dues vies afectades.
Per la seva banda, l’alcalde ha 
destacat que “el govern d’Igua-
lada aposta per la creació de 
noves zones industrials al ter-

ritori, però també per potenci-
ar la de les Comes, que és molt 
potent. Volem modernitzar un 
polígon que acull 350 empre-
ses i on treballen quasi 4.000 
persones. És una aposta ferma, 
que es concreta ara en aquests 
dos primers carrers, però que 
volem fer extensiva a tota la 
zona”.

Així serà el carrer Alemanya.

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



El Campus Motor està situat al costat del circuit de Parcmotor. / ARXIU

L’ens comarcal posarà 
a licitació un contrac-
te d’explotació durant 

vint anys que ha de per-
metre l’entrada de nous 
actors per a desenvolu-
par-hi iniciatives d’em-
prenedoria i formació, 
sempre dins l’àmbit de 

l’automoció 

El Consell Comarcal vol privatitzar la gestió de la seva 
“joia de la corona”, el Campus Motor
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia preveu donar 
llum verda, en el ple 

corresponent a aquest mes 
de gener, a un canvi del mo-
del de gestió del Campus Mo-
tor Anoia, ubicat a Castellolí. 
Aquest 2020, el govern de 
l’ens comarcal s’ha fixat com 
un dels objectius prioritaris 
transformar definitivament 
aquesta instal·lació en un ele-
ment que impulsi la indústria 
de l’automoció a l’Anoia. 
El vicepresident primer de 
Promoció Econòmica i In-
fraestructures, Jordi Cuadras, 
afirma que “sis anys després de 
la posada en marxa del Cam-
pus Motor, des del nou govern 
del Consell Comarcal creiem 
que és el moment de treure el 
màxim de rendiment a l’equi-
pament i que serveixi per allò 
que va ser plantejat: per a im-
pulsar la indústria del motor a 
la comarca de l’Anoia. 
El sector de l’automoció té un 
munt de reptes sobre la tau-
la lligats a la sostenibilitat i a 
la connectivitat i volem que, 
en aquest nou futur de la in-
dústria, la nostra comarca hi 
jugui un paper destacat”. Per 
això, apunta, és el moment “de 

sumar nous actors al projecte, 
que permetin dotar-lo de més 
eficiència i dinamisme, que 
contribueixin a rendibilitzar la 
inversió pública que es va fer 
en el seu moment i que facin 
possible treure’n el màxim ús. 
És un pas endavant que creiem 
necessari i imprescindible”. 
Amb aquesta voluntat, es vol 
canviar l’actual model de ges-
tió i incorporar nous elements 
que facin possibles apostes 
decidides per l’emprenedoria, 
per la formació i per aspectes 
cabdals a curt termini com 
el 5G, el vehicle connectat, el 
vehicle autònom o el vehicle 
elèctric. Per aquest motiu, el 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
preveu treure a licitació un 
contracte de concessió admi-
nistrativa per a la utilització i 

explotació, durant vint anys, 
d’aquest equipament. 
L’adjudicatari pagarà un llo-
guer anual per l’edifici i, a més, 
haurà de fer una inversió per 
a fer les obres que completin 
les instal·lacions, ja que en 
aquests moments el Campus 
té les dues plantes superiors 
buides i pendents de les tas-
ques d’adequació. De fet, en 
aquests moments ja hi ha em-
preses que lloguen l’edifici per 

a determinats usos, un fet que 
es vol potenciar molt més. 
El conseller del Campus Mo-
tor, Jordi Barón, argumenta 
que “l’equipament compta 
amb elements que el fan molt 
atractiu per a la seva explota-
ció, com la bona ubicació, la 
proximitat amb el circuit de 
velocitat de Castellolí i unes 
instal·lacions molt moder-
nes” i afegeix que “el Consell 
Comarcal també assegurarà 

un ús públic de l’edifici, reser-
vant-se espais per a desenvo-
lupar-hi projectes relacionats 
amb el motor que actualment 
s’estan treballant i concretant a 
nivell europeu. 
El Campus Motor ha de fer un 
salt endavant, contribuint així 
a la dinamització de l’econo-
mia de la comarca tot esdeve-
nint un element dinamitzador 
clau i un esperó per la indús-
tria del motor”.

El projecte “més ambiciós” de la història del Consell Comarcal
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia va aprovar 
el pressupost del 2013 

amb una important parti-
da destinada a fer realitat el 
Campus Motor de Caste-
llolí. Es tractava de 3,6 mili-
ons d’euros i era -i és encara 
avui- la partida més alta en 
inversions que ha fet mai la 
corporació comarcal, un pas 
que va comptar amb el vot 
a favor dels grups llavors de 
govern (CiU i ERC), l’abs-
tenció de PP i ICV i els vots 
en contra de PSC i PxC. Ara, 
PSC i JuntsxCat (hereva de 
CiU), que governen el Con-
sell, decideixen privatitzar el 
projecte. En mans públiques 
ha durat sis anys. 
La inversió necessària per 
aconseguir fer realitat el 
Campus Motor va ser pro-
vinent dels pressupostos de 
l’Estat, amb ajuts aconseguits 
els anys 2009 i 2010.
El Campus Motor era definit 

llavors com un projecte “estra-
tègic” per “convertir la comarca 
en un referent nacional i inter-
nacional en el món de l’motor 
i la competició”. El Campus 
“serà una peça més de l’espai 
que també a Castellolí ja acull 
el circuit de Parcmotor i el Parc 
Empresarial de Motor, un polí-
gon industrial creat específica-
ment per a albergar empreses 
d’aquest àmbit”, deien llavors 
les veus del Consell. El circuit 
del ParcMotor ha aconseguit 
sobreviure a dures penes però 
canviant-ne la gestió comple-
tament, després d’uns anys de 
molts dubtes en l’anàlisi de la 
seva comptabilitat i el  rèdit 
de la fortíssima inversió que 
hi va fer la Generalitat. Ara 
sembla que comença a donar 
els primers fruits. Al polígon 
de Can Parera les portes s’han 
obert a d’altres sectors, i molt 
aviat l’empresa que més llocs 
de treball oferirà es dedica a la 
construcció de frigorífics in-
dustrials... 
L’edifici, de gairebé 3.000 

metres quadrats, havia de 
comptar amb un “centre de 
formació teòrica i pràctica 
especialitzada en el motor, a 
més de poder acollir tot tipus 
d’actes i jornades relacionades 
amb el món de l’automoció”. El 
2015, poc després d’inaugurar 
el Campus Motor, el president 
de la Generalitat, Artur Mas, 
obria les portes del Centre de 
Formació Professional d’Auto-

moció de Martorell, un equi-
pament pioner per formar els 
joves en aquest àmbit, d’acord 
amb les necessitats reals de 
la indústria de l’automòbil, 
amb una superfície de més de 
10.000 metres quadrats i un 
cost de 17,6 milions d’euros. 
No hagués tingut més sentit 
aprofitar el Campus Motor 
Anoia, públic, i amb un cir-
cuit al mateix costat? Malgrat 

algunes veus aquí ho van 
posar de manifest, el silenci 
-com acostuma a passar molt 
en aquest territori- va acabar 
per imposar-se. 
Algunes veus diuen ara que 
la privatització de la gestió de 
Campus Motor és l’evidència 
tàcita del fracàs de la seva 
gestió pública. “Si funcionés, 
creus que ho deixarien en al-
tres mans?”, es pregunten. 

El llavors conseller Felip Puig, inaugurant el 2014 un box d’investigació 
de gas licuat de Repsol, a Campus Motor. / ARXIU
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L’Ajuntament 
d’Igualada i el Campus 
de la UdL, on estudia 

l’alumna, s’han mostrat 
molt crítics

Els empresaris de les Comes celebren l’assemblea de l’AEPIC

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’expulsió per part de la 
direcció de la Funda-
ció Sanitària Sant Josep 

d’Igualada a una alumna estudi-
ant de pràctiques d’Infermeria 
pel fet de no voler-se treure el 
mocador del cap (Hijab) ha 
comportat aquesta setmana 
un gran enrenou. Els fets van 
succeir el dilluns 13 de gener, 
però no es van fer públics fins 
a finals de la setmana passada 
a través d’Instagram, el portal 
EsRacismo i la plataforma SOS 
Racisme. 
L’Hajar, com es diu l’estudiant 
-veïna de Binèfar, a Osca-, ha 
explicat que “el dia 7 de gener 
vaig començar les pràctiques 
en el centre, i la persona en-
carregada em va preguntar si 
em trauria el vel. Jo clarament 
li vaig dir que no. Vaig estar 
tota una setmana gaudint de 
l’experiència, vaig establir una 
bona relació terapèutica amb 
tots els pacients i els treballa-
dors, vaig aprendre molt i vaig 
estar molt contenta. El dia 13 
de gener em vaig despertar amb 
faringitis, però encara així vaig 
anar a les pràctiques. Al passa-
dís, transitat per pacients, fa-
miliars i personal, se’m va dir 
que s’havia contactat amb la 
Universitat de Lleida, amb la 
qual havien arribat a l’acord de 
tractar-nos a tots els practicants 
com a treballadors i no com 
a alumnes, per tant, jo havia 
d’adoptar la normativa interna, 
la qual suposadament prohi-

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb l’objectiu de fer 
una valoració de les 
accions realitzades 

durant l’any 2019 i encarar els 
reptes i fites de cara el 2020, 
l’Associació d’Empreses del 
Polígon Industrial Les Comes 
d’Igualada (AEPIC) va celebrar 
l’Assemblea General Anual da-
vant la presència i assistència 
d’una dotzena d’empreses de 
diversos sectors econòmics i 
empresarials.
L’AEPIC és una iniciativa sorgi-
da fa un any i mig any del sec-
tor empresarial del Polígon de 
Les Comes, davant la inquie-
tud d’un grup d’empresaris per 
la millora del seu estat general 
i conservació i per aconseguir 
un entorn adequat i agradable 
per treballar-hi. En l’actualitat, 

l’associació ja compta amb una 
seixantena d’empreses associ-
ades. El president de l’AEPIC, 
Joan Mateu, va explicar el pro-
jecte de millora i modernitza-
ció del Polígon Industrial Les 
Comes, puntualitzant que la 
reforma es preveu realitzar-se 
en diverses fases (veure pàgina 
10). A més, durant l’Assemblea 
de socis també es va donar a 
conèixer que des de l’AEPIC 
s’han fet gestions perquè es pu-
gui fer un pàrquing de camions 
al Polígon, i que en l’actualitat, 
s’estan realitzant converses 
amb un propietari privat.
Un altre dels aspectes que es va 
informar durant la jornada va 
ser que des l’entitat s’està valo-
rant la possibilitat d’implantar 
un sistema de seguretat pri-
vada al Polígon, però perquè 
aquest servei sigui viable, cal 

que el màxim nombre d’em-
preses s’adhereixin al projecte.
D’altra banda, Mateu va infor-
mar que des de l’AEPIC s’han 
fet gestions conjuntament amb 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia per solucionar els constants 
microtalls de llum: una proble-
màtica que varen patir desenes 
d’empreses, amb talls de llum 
constants i de poca durada, 
que van afectar a la seva pro-
ducció, ocasionant en algun 
cas, importants despeses eco-
nòmiques.
També es va parlar de la viabi-
litat d’un sistema de gestió de 
residus banals per a les empre-
ses. Segons Mateu “a través de 
l’Ajuntament d’Igualada, s’ha 
demanat una subvenció a la 
Diputació que ha vingut apro-
vada per fer un estudi econò-
mic per a la recollida, transport 

i tractament dels residus resta 
del polígon. Els residus banals, 
escombraries, fem referència 
que per la seva naturalesa, po-
den estar emmagatzemats al 
mateix lloc que els residus or-
gànics”. 
Durant la sessió també es va 
exposar una fita aconseguida, 
solucionar la problemàtica del 
gir al carrer Itàlia, atès que a 
partir d’ara, ja es pot fer el gir a 
l’esquerra en la intersecció del 
Carrer Itàlia amb l’avinguda 

Catalunya.
A nivell informatiu, el presi-
dent de l’AEPIC va informar 
que des del Parlament s’ha 
impulsat un avantprojecte de 
llei de les àrees de Promoció 
Econòmica Urbana (APEU). 
Aquestes entitats potenciaran 
la cooperació de l’administra-
ció amb els agents socioeconò-
mics,  i implicarà l’obligatorie-
tat d’associar-se en l’entorn on 
l’empresa o comerç realitzi la 
seva activitat.

Enrenou amb el rebuig de la Fundació Sanitària St. Josep a 
una estudiant d’Infermeria per portar vel al cap

bia portar el vel o pintar-se les 
ungles. Davant d’aquesta situ-
ació li vaig dir que volia veure 
la normativa, però s’hi va negar 
rotundament. Em va fer saber 
que havien arribat certes quei-
xes per part de les musulmanes 
que es trobaven treballant en 
el centre pel fet que jo pogués 
portar vel i elles no”.
L’Hajar -que compta amb un 
expedient de notes molt al-
tes- afegeix que “em van dir 
que encara que el centre estava 
content amb mi i amb el meu 
treball, només tenia dues op-
cions: seguir al centre fent les 
pràctiques sense dur el vel o 
que la Universitat em derivés 
a un altre centre on pogués fer 
les pràctiques portant-lo. En al-
tres paraules: m’expulsaven”. Per 
l’Hajar “l’elecció de portar el vel 
és lliure i sobretot meva. Nin-
gú hauria de rebre cap mena 
de discriminació per portar un 
signe religiós de forma volun-
tària i independentment de la 
seva raça, sexe, religió o opinió”.
 
Denúncies de l’Ajuntament, la 
CUP i el Campus UdL
La situació -inèdita a Igualada, 
almenys que s’hagi fet pública- 
va comportar denúncies imme-
diates de l’Ajuntament. La regi-
dora d’Educació, Marisa Vila, 

afirmava en un tuit “molt trist, 
la veritat... I parlem d’inclusió, 
de llibertat d’idees i d’expressió, 
de gènere, etc, etc, etcètera... Se-
gle XXI????”. 
Per la seva banda, des del Cam-
pus UdL explicaven que “la-
mentem la prohibició, a una 
alumna nostra, de dur hijab 
mentre feia pràctiques en un 
centre extern, que es va resol-
dre assignant un centre alter-
natiu on realitzar-les. Vetllem 
perquè es respecti la diversitat i 
les creences de cadascú. La UdL 
seguirà respectant i protegint 
els drets i llibertats col·lectives 
i individuals com el de portar 
hijab. Amb aquesta o qualsevol 
altra peça de roba o ornament, 
l’únic requisit admissible és que 
sigui compatible amb la feina 
encomanada”.
Dels partits polítics igualadins, 
només Poble Actiu-Cup es va 

posicionar. “Critiquem i de-
nunciem totes les pràctiques 
racistes i islamofòbiques. A 
part, creiem que la universitat 
ha d’aturar la col.laboració amb 
aquells centres i empreses que 
tinguin pràctiques que vagin en 
contra dels drets humans”.

La UdL obligarà a evitar dis-
criminació en les empreses
En aquesta línia, l’equip de go-
vern de la UdL ha anunciat que 
“està estudiant quin és el proce-
diment a seguir per incorporar 
el més aviat possible una clàu-
sula d’obligat compliment als 
convenis de pràctiques amb 
empreses, entitats i instituci-
ons per evitar que els estudiants 
puguin patir algun tipus de dis-
criminació”, ha explicat la vice-
rectora d’Estudiants i Ocupabi-
litat, Montserrat Rué. El rector 
Jaume Puy, la vicerectora, i la 
coordinadora de Compromís 
Social, Igualtat i Cooperació, 
Núria Camps, es reuniran avui 
divendres amb els responsables 
de la Fundació Sanitària St. Jo-
sep “per decidir si la UdL man-
té o no el conveni de pràctiques. 
Sigui quina sigui la decisió no 
en pot sortir perjudicat cap dels 
alumnes que actualment hi està 
fent pràctiques”. 
També des del Consell de l’Es-
tudiantat de la Universitat de 
Lleida s’han mostrat molt crí-
tics. “Les normes de vestimenta 
han d’estar relacionades amb 
l’activitat professional desenvo-
lupada i no ser un mer caprici 
de l’ocupador davant del qual 

preval la llibertat de religió”.

La Fundació Sanitària St. 
Josep revisarà la normativa
Per la seva banda, la Fundació 
Sanitària Sant Josep va emetre 
ahir un comunicat en què afir-
ma que “ha decidit revisar la 
seva normativa respecte a l’ús 
de signes visibles de convicció 
política, esportiva, religiosa o 
filosòfica i adaptar-la a la nova 
legislació per tal de garantir la 
no discriminació i la defensa i 
protecció dels drets i les lliber-
tats fonamentals”.
Fins al moment, la normativa 
del centre explicava que “amb 
l’objectiu de promoure el rè-
gim de neutralitat i uniformi-
tat, que volem fomentar amb la 
relació per als nostres pacients, 
el personal haurà d’evitar l’ús 
de signes visibles de qualsevol 
convicció política, esportiva, 
religiosa o filosòfica en el lloc 
de treball.” Així es va informar a 
l’estudiant i conjuntament amb 
el Campus Universitari Iguala-
da-UdL es va prendre la deci-
sió de derivar a l’estudiant a un 
altre centre on estigués permès 
l’ús del hijab.
Amb l’objectiu de complir la le-
gislació actual, la Fundació Sa-
nitària Sant Josep ha decidit ac-
tualitzar el seu reglament intern 
i garantir que es compleixin les 
condicions d’higiene necessàri-
es, sense prohibir el dret a l’exer-
cici de la llibertat religiosa i així 
garantir la no discriminació i la 
defensa i protecció dels drets i 
les llibertats fonamentals”.



S’inaugura el Museu de la Ciutat i la Comarca

HISTÒRIA  |  13Divendres, 24 de gener de 2020

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

A bans que existís el 
Museu de la Pell, 
Igualada va comptar 

amb el Museu de la Ciutat i la 
Comarca, avui desaparegut. 
Es va instal·lar en una planta 
de l’edifici del col·legi Garcia 
Fossas, llavors conegut com 
“l’orfelinat”.  
Tal i com ja uns vam explicar, 
el 8 de juny de 1947 es va fer 
la constitució provisional del 
posterior Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI), 
on ja es va parlar de la crea-
ció d’un museu de la ciutat. El 
CECI va impulsar la creació 
d’una infraestructura museís-
tica per a Igualada i la seva 
comarca. Dos anys més tard, 
el 6 de juny de 1949, es va in-
augurar el Museu de la Ciutat 
i Comarca d’Igualada al Saló 
d’Actes del Grup Escolar Gar-
cia Fossas.
Aquest museu es va instal·lar 
a l’edifici que Artur Garcia 
Fossas havia edificat a Igua-
lada a la dècada de 1930, amb 
l’objectiu inicial de servir com 
a orfenat, però que funcionà 
com a escola a partir de 1941.
El museu obria al públic els 
diumenges al matí i estava es-
tructurat en seccions de folk-
lore i història local, art antic 
(segles XVI a XIX), art mo-
dern, ciències naturals, arque-
ologia, cartografia comarcal, 
arxiu notarial, arxiu històric 

1949 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

i bibliogràfic i, finalment, la 
biblioteca Emili Vallès. El seu 
primer director va ser Ernest 
Marco.
El setembre de 1949 el Consell 
Executiu del CECI proposà la 
creació d’una secció dedicada 
a l’adoberia, una iniciativa re-
colzada per la Dena de Blan-
quers d’Igualada i el Sindicat 
Local de la Pell. El juny de 
1954, amb Joan Riba i Faura 
com a president del Patronat, 
es va inaugurar el Museu de 
la Pell d’Igualada en un acte 
presidit pel llavors alcalde, 
Francesc Llansana.
L’any 1951 es va dipositar al 
Museu de la Ciutat la bibliote-

ca Emili Vallès, cedida per la 
viuda de l’il·lustre filòleg igua-
ladí, Antònia Casas. La bibli-
oteca conté 4.000 volums. I 
l’any 1952 es va inaugurar una 
altra sala del Museu que con-
tenia l’Arxiu Notarial d’Igua-
lada. Aquesta sala estava ubi-
cada a la banda de ponent del 
tercer pis de l’edifici. “S’ha de 
reconèixer que la instal·la-
ció dels Museus de la ciutat a 
l’edifici del grup escolar Gar-
cia Fossas va ocasionar algu-
nes topades i malentesos amb 
el Patronat i amb l’Associació 
de Pares del col·legi. Malgrat 
tot, estic convençut que Artur 
Garcia Fossas s’hauria sentit 
satisfet de comprovar que la 
seva esplèndida obra, a més de 
l’escola primària, donava tam-
bé aixopluc als museus, vital 
ferment cultural que, a poc 
a poc, anava configurant el 
desenvolupament integral de 
la nostra ciutat”, afirma Magí 
Puig i Gubern en el seu treball 
“Els Germans Garcia Fossas”, 
publicat a la Revista  d’Iguala-
da el desembre de 2008.
Extret del “Diari d’Igualada” 
de juny de 1947, podem llegir 
què es podia veure en el nou 
Museu de la Ciutat:
1. SALA PRINCIPAL. Con las 
dos inmediatas a esta Sala, qué 
es la mayor, está ,enclavada en 
el primer piso del edificio, y con-
tiene el material de imaginería 
y arte religioso, que estuvo-has-
ta 1947 depositado en la anti-
gua Iglesia del Rosario. Como 
piezas de valor citaremos : al-
gunos óleos importantes como 
el de la Coronación de la Vir-

gen, dos Retablos completos del 
siglo XVI, tres altorrelieves, la 
Cruz Gótica de Santa Gandía 
restaurada, dos picas de piedra 
esculturadas y varias imágenes 
de piedra, talla o alabastro de 
diferentes estilos, principal-
mente un busto al parecer de 
época romana. Aparte moldu-
ras diversas que contribuirán a 
embellecer la Sala -regentada  
por don Ernesto Marco, Direc-
tor- han sido reproducidas en 
maqueta algunas de las cruces 
de término que fueron destrui-
das durante la Revolución.
2. SALA DE GEOLOGÍA-AR-
QUEOLOGÍA. Destinada en 
su día a ser esta Sala la más 
importante y original del Mu-
seo igualadino, contiene en la 
actualidad varios ejemplares 
de fósiles de diferentes especies, 
casi todos procedentes de dona-
ciones que se hicieron cuando 
la Exposición Paleontológica 

del año pasado, o depósitos, 
como el de la Colección Puget, 
propiedad de la Caja de Pensi-
ones para la Vejez y de Ahor-
ros. También contiene algunas 
piezas de -material prehistóri-
co o romano, procedentes del 
Vilar del Met y de otras estaci-
ones comarcales.
3. SALA DE BIBLIOGRAFÍA 
Y FOLKLORE. Todavía en ple-
na gestación esta Sala ofrece el 
maravilloso espectáculo de las 
posibilidades casi, ignotas de 
nuestro Museo. A juzgar por 
el ritmo con que se mueve la 
Sección Bibliográfica, que con 
tan grande acierto dirige el 
Rdo. I. M. Colomer, pronto el 
Archivo Biblioteca en cuestión, 
será de indispensable consulta 
en lo que respecta a publicaci-
ones, impresos varios y manus-
critos, de carácter igualadino 
o comarcal. La colección de 
«Goigs», el monetario y una  
multitud de objetos de nuestro 
folklore literario, laboral o reli-
gioso, acabarán de perfilar esta 
Sala.
4. SALA DE ARTE IGUALA-
DINO MODERNO. Esta es 
la única, que por ahora, está 
instalada en el piso superior, 
en los que por otraparte puede 
divisarse un agradable panora-
ma de las afueras de la ciudad, 
entra a raudales la luz. Sala 
espléndida para albergar las 
obras pictóricas y esculturas 
de los artistas nacidos en nu-
estra Comarca o directamente 
relacionados con ella. Más de 
35 son los representados en 
esa primera galería artística 
igualadina, habiendo sido la 
mayoría de las obras, cedidas 
por sus autores.

Plànol d’Igualada, el 1949.

Escrit sobre el 50è aniversari dels Reis d’Igualada. Gener de 1949. Portada en ocasió del 10è aniversari del final del a Guerra Civil.
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Com combatre el virus Excel 
a la teva empresa?

“Amb la nova llei, el client haurà 
d’anar dues vegades al notari” 

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada – Rambla Sant Isidre, 31-33
carlosjimenez@notariado.org - www.notariaigualadarambla.com 

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
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L’economia de la #vida ha de ser un dels principals eixos de la #Ca-
talunya2030. Impulsem aquesta visió amb la construcció d’un nou 
edifici de recerca de Vall d’Hebron 34,8M€ d’inversió i 17.000 m2 
per la #recerca més innovadora i la #tecnologia més puntera.

Què és el nou test de les hipoteques?

Aquesta pregunta me la feia 
el Manel, que va venir jun-
tament amb la seva parella, 
la Roser a consultar a la no-

taria unes qüestions relacionades amb 
l’escriptura de préstec hipotecari per a 
la compra del seu nous pis a Igualada.

Vaig comentar amb ells, quan es rea-
litza el nou test i els vaig explicar els 
passos a seguir per signar en la nota-
ria la hipoteca sobre el pis que volien 
comprar. 

Fins ara, el client només venia a la 
notaria el dia de la signatura. Amb la 
nova llei, el client haurà d’anar dues 
vegades al notari. 

1) En la primera vegada, el notari re-
alitzarà una acta en la qual informarà 
de tots els punts de la seva hipoteca 
(condicions econòmiques, terminis, 
comissions, distribució de despeses, 
causes de venciment anticipat, etc) i 
realitzarà un test per confirmar que 
coneix el que implica la signatura del 
préstec.

2) El test es compon sempre de les ma-
teixes preguntes, com la confirmació 
d’haver rebut tota la documentació 
legal, si entén les diferències entre in-
terès variable o fix, comissions d’amor-
tització anticipada, conseqüències de 
l’incompliment i possible execució hi-
potecària.

3) Aquesta acta notarial serà gratuïta, 
i el notari plasmarà totes les preguntes 
que hagi realitzat el client, el resultat 
del test i tota la informació que li hagi 
subministrat als prestataris i els possi-
bles fiadors.

4) En la segona visita és quan se sig-
narà l’escriptura de préstec hipotecari, 
acudint a aquesta signatura els presta-
taris, banc i gestoria que tramiti l’es-
criptura.

5) És obligatori contractar una asse-
gurança perquè el banc concedeixi la 
hipoteca? La nova llei prohibeix els 
productes vinculats obligatoris per-
què es concedeixi una hipoteca però sí 
que permet els combinats (aquells que 
apliquen bonificacions en el diferenci-
al del préstec per cada producte que es 
contracti amb el banc).

6) Com es distribueixen les despeses? 
El consumidor haurà de fer-se càrrec 
de les despeses de taxació de l’immo-
ble, així com pagar les còpies de l’es-
criptura que sol·liciti. La taxació de 
l’habitatge és l’única despesa a càrrec 
del client, si bé algunes entitats assu-
meixen també aquest cost. Les còpies 
de les escriptures del préstec hipotecari 
les paga qui les sol·liciti, encara que el 
client té dret a rebre’n una per e-mail 
de forma gratuïta.

7) Venciment anticipat en cas d’impa-
gament: un canvi important, ja que per 
poder declarar el venciment anticipat 
pel banc es necessita: a) Si és durant la 
primera meitat de la vida del préstec: 
retard en el pagament de 12 quotes 
amb un mínim del 3% del capital con-
cedit. B) Si durant la segona meitat de 
la vida del préstec: retard de 15 quotes 
amb un 7% del capital concedit.

8) Comissions, amortització anticipa-
da: Si el préstec és a interès variable: 
màxim del 0,15% durant els 5 primers 
anys, o del 0,25 durant els 3 primers 
anys. Una vegada passats aquests anys 
no es podrà cobrar cap quantitat en cas 
d’amortització. 

Si el préstec és a interès fix: la comissió 
màxima serà d’un 2% durant els 10 pri-
mers anys del període fix i d’un 1,5% 
durant la resta del termini, i aquesta 
comissió no podrà excedir de la pèrdua 
financera del prestador, la qual cosa es 
calcula amb unes fórmules de matemà-
tica financera de relativa complexitat.   

Estic segur que molts us heu 
trobat en més d’una reunió 
on, com a informació de 
treball, hi havia diversos 

fulls Excel a sobre de la taula que 
al final han generat més temps en 
intentar esbrinar quina era la dada 
correcta i no tant cap a la presa de 
decisions per la qual es va convocar 
la reunió.

Personalment, força cops. I quan 
més gran és l’organització, més fulls. 
Jo l’anomeno: Virus Excel.
Símptomes de “l’epidèmia”

Si més del 50% de les pantalles d’or-
dinador obertes en un moment de-
terminat estan usant fulls d’Excel, la 
empresa està infectada.

A partir del moment en que es fan 
les primeres reunions internes per 
veure quines són les dades correctes, 
partint de diferents versions del ma-
teix document o diferents orígens. 

Aquest “caos de dades” provoca que 
calgui un esforç addicional de ges-
tió (certament improductiva) que fa 
que es reclami més personal dins de 
l’organització, molts cops per para 
gestionar dades semblants, però no 
ben bé iguals.

El fet definitiu es produeix quan la 
pròpia direcció, veient els desajustos 
en la informació, i el temps que es 
perd, decideix estructurar un Access 
(base de dades) que integri tots els 
fulls de càlcul possible. Jo no he vist 
mai que això funcioni i en canvi, sí 
que he vist que el nivell d’ineficièn-
cia augmenta de forma exponencial.
Procés de curació
No es fàcil, però aquí teniu algunes 

receptes que poden ajudar:

Anàlisis i definició dels rols i proces-
sos empresarials, conjuntament amb 
la informació necessària per gestio-
nar-los.

Procés de simplificació, eliminació, 
i /o creació de nou Reporting més 
sintètic, coherent i sistemàtic (sense 
modificacions constants). Pensar en 
un quadre de comandament al mà-
xim nivell i a partir d’aquí anar bai-
xant fins on sigui necessari.

Anàlisis de les eines corporatives 
(que segur que existeixen) e inten-
sificació de l’ús de la mateixa. En el 
95% dels casos, l’eina ERP o software 
corporatiu compleix amb les funci-
ons desitjades.

Un cop fets els passos anteriors, pro-
hibir l’ús dels fulls de càlcul en les 
reunions internes, tret de casos pun-
tuals i justificables.

I sobretot, molta D-I-S-C-I-P-L-I-N-A  



Com sempre, els Tres Tombs van tenir molta participació de públic. / JOAN SOLER-AI

Un total de 64 carruatges i 197 animals van participar a la 
198a edició dels Tres Tombs
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l punt àlgid de les festes 
organitzes per l’Antic 
Gremi de Traginers 

d’Igualada va culminar amb 
èxit amb alguns dels actes cen-
trals la setmana passada.
Divendres 17, va tenir lloc 
l’Ofici solemne a la Basílica de 
Santa Maria, on tots els assis-
tents, un any més, van celebrar 
el ritual religiós en honor a 
Sant Antoni Abat. Havent fi-
nalitzat, el seguici format per 
les dues banderes gremials 
amb els seus portadors, pubilla 
i dames d’honor entre d’altres, 
es va dirigir cap als domicilis 
dels banderers per retornar les 
banderes i onejar-les al so de 
la Patera interpretada per la 
Banda de Música d’Igualada; 
els trabucs dels Trabucaires 
“Els Voladors” i la colla del 
Ball de Bastons d’Igualada fe-
ien encara més lluït l’acte.
Dissabte 18 es va realitzar 
la tradicional cercavila amb 
l’objectiu d’anunciar els Tres 
Tombs, amb la farola il·lumi-
nant el recorregut al capda-
vant, seguida de la carrossa 
amb la imatge de Sant Antoni,  
banderers, pubilla i dames i la 
resta de carruatges i cavalleri-
es. Al domicili dels banderers 
s’obsequià a tots els presents 
amb la tradicional coca i bar-
reja.
Malgrat la incertesa meteoro-
lògica diumenge 19 de gener 
es va celebrar el 198è aniver-
sari dels típics Tres Tombs, on 
la participació total va ser de 
64 carros i carruatges i de 197 
animals.
La diada, que va comptar amb 
la presència de l’Honorable 
Consellera Teresa Jordà es va 
poder realitzar amb èxit un 
any més, mantenint així la fes-
ta i la benedicció dels animals 
de forma ininterrompuda des 
de 1822.
Amb una bona representació 
de genets provinents de l’Hí-
pica d’Esparreguera al cap-
davant els Tres Tombs es van 
poder fer sencers i amb nor-
malitat, i de nou van ser admi-
rats per diversos espectadors, 
locals i forans, al llarg de tot el 
recorregut. 
Com a novetats destacables, 
enguany es van poder veure 
dos carros igualadins nous: 
el d’estelles de troncs de pi i el 
de bovines de cable telefònic, i 
també el carro del Vermut de 
Reus que no havia vingut mai 
a Igualada. La Pubilla i les Da-

mes d’honor també van sor-
prendre a tothom anant mun-
tades a cavall i no en carro tal 
com és habitual.
A la tarda, i a l’Hotel Amèrica, 
tingué lloc el dinar de germa-
nor, en què es va comptar amb 
la presència de l’alcalde Marc 
Castells, i Pere Camps, regidor 
de Promoció Cultural i Relaci-
ons Institucionals de l’Ajunta-
ment d’Igualada.
Els darrers actes de les festes 
patronals van tenir lloc dilluns 
20 amb la missa en honor als 
socis traspassats, a 2/4 de 8 del 
vespre a l’església de la Soledat. 
Demà dissabte 25 de gener a 
2/4 de 7 de la tarda tindrà lloc 
el ball de socis al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, amenitzat per 
l’orquestra Som-hi Band. A la 
mitja part banderers, pubilla i 
dames seran breument entre-
vistats i es realitzarà el sorteig 
de tortells gentilesa de les pas-
tisseries Pla, Closa, Fidel Serra 
i Bon Tast.
A banda de celebrar els Tres 
Tombs a la nostra ciutat, 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada també ja ha partici-
pat en els Tres Tombs de Mar-
torell i ho farà properament en 
d’altres poblacions. 

Anna Maria Mensa i Gil, portadora de la bandera gran.

La Pubilla d’enguany muntada a cavall.

Jaume Soler i Vidal, portador de la bandera petita.
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El projecte vol ajudar als nous emprenedors 
a rellançar les seves start-ups de moda. / ARXIU

Una de les accions que 
amb més impacte és el 
projecte Futurmod, en 

què també es promou la 
consolidació i l’accele-

ració de petites 
start-ups del sector 

tèxtil moda

Igualada seguirà liderant un pla de treball per al sector tèxtil
REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc del pro-
jectes innovadors 
i experimentals, el 

Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) ha aprovat una 
subvenció de 122.475€ per a 
l’execució del nou pla de tre-
ball TechACTE II: “Innovació 
versus Tradició”, que promou 
diferents accions en suport del 
sector tèxtil català. 
La tinenta d’alcalde Patrí-
cia Illa destaca que “enguany 
l’Ajuntament d’Igualada torna 
a liderar aquest nou pla de tre-
ball, en què també participen 
l’Ajuntament de Terrassa, Pro-
moció Econòmica de Sabadell 
i l’Agència de desenvolupa-
ment del Berguedà, que són 
també membres de la Xarxa 
Europea de col·lectivitats Tèx-
tils, ACTE”. 

Treball conjunt d’11 anys
Durant onze anys aquests 
organismes han estat col·la-
borant i realitzant accions 
conjuntes centrades en la In-
novació en l’Ocupació i en la 

REDACCIÓ / LA VEU 

A hir, dijous dia 23, a 
les 7 de la tarda, va 
tenir lloc la inaugu-

ració del Restaurant Pessic, 
situat a l’edifici residencial 
ViuB2, a l’avinguda Gaudí, 
32, d’Igualada. Per celebrar 
l’esdeveniment, es van oferir 
uns aperitius i copa de ben-
vinguda als assistents. Per 
la seva part, Marc Castells, 
President del CSSI i Alcalde 
d’Igualada, va fer arribar un 
missatge desitjant molta sort 
a aquesta nova iniciativa em-
presarial de la ciutat
El restaurant, obert a tot el 
públic, està gestionat pel 
cuiner igualadí Jaume, xef i 
pastisser, i per Felicia, cap de 
sala. Són una parella empre-
nedora amb experiència en el 
món de l’hostaleria i que ofe-
reixen cuina de mercat, que 
respecta el calendari estacio-
nal dels pagesos, de producte 
de proximitat i amb opció a 
carta vegetariana. 
La pasta fresca és feta a casa 
i l’elaboració es diària. Les 
postres del restaurant també 

Innovació en el Teixit Pro-
ductiu del sector tèxtil, unint 
esforços per donar respostes 
al reptes del sector, com per 
exemple, l’adaptació dels per-
fils professionals a les deman-
des de les empreses i a les fe-
bleses detectades en el sector, i 
i l’assoliment d’un millor ajust 
entre persones aturades o tre-
balladors amb necessitats de 
qualificació i els requeriments 
professionals de les empreses. 
En l’edició d’enguany s’està or-
ganitzant un curs de capaci-
tació d’especialista en tissatge 
en gènere de punt, una acció 
directament enfocada a capa-
citar nous professionals en un 
nínxol de mercat en què hi ha 

detectada la necessitat, amb 
l’objectiu de millorar la com-
petitivitat de les empreses del 
sector i oferir una sortida ocu-
pacional a persones aturades. 
Patrícia Illa destaca que “la 
col·laboració público-privada 
i la concertació esdevé clau 
per al desenvolupament eco-
nòmic de qualsevol sector. I 
les accions plantejades de su-
port a l’activitat empresarial 
del sector tèxtil- moda ser-
veixen per promoure noves 
vies de negoci i de recerca de 
finançament, potenciar la in-
novació, i crear dinàmiques 
de cooperació entre empreses 
del sector del tèxtil i la moda 
i altres actors socioeconòmics 
del territori, com ara les patro-
nals, els gremis o els clústers, 
amb la finalitat d’incrementar 
la competitivitat”. 

Projecte Futur-mod
Una de les accions que amb 
més impacte entre les que s’im-
pulsen és el projecte Futur-
mod, en què també es promou 
la consolidació i l’acceleració 
de petites start-ups del sector 

tèxtil moda. A través d’aques-
ta iniciativa es dona suport a 
projectes emprenedors amb la 
impartició de càpsules forma-
tives, l’oferta de mentoratges, 
de la mà dels millors experts 
del territori, i l’organització de 
sessions de networking en què 
es poden establir col·labora-
cions estables entre emprene-
dors catalans (alguns d’àmbit 
internacional), i empreses 
consolidades del sector de la 

moda, amb la qual cosa d’aju-
da a posicionar la moda cata-
lana arreu del món. 
Altres reptes que presenta el 
sector industrial tèxtil tam-
bé seran abordats de manera 
directa o indirecta en aquest 
projecte. És el cas del foment 
de la innovació, de la sosteni-
bilitat i de l’economia social 
(ActeIntegr@), o l’acompa-
nyament en el pas cap a la in-
dustria 4.0 de les empreses.

S’inaugura el nou 
restaurant “Pessic” 
a l’edifici ViuB2

són fetes a casa pel pastisser.
El restaurant obre cada dia a 
les 8 del matí i ofereix esmor-
zars amb servei de cafeteria, 
dinars amb dos menús diaris 
diferents de dilluns a diven-
dres, un de cuina de mercat 
i un de cuina vegetariana, 
menús de cap de setmana els 
divendres a la nit, dissabtes i 
diumenges, amb opció a carta 
vegetariana, i menús a mida 
per a grups. Està obert per so-
pars els divendres i dissabtes 
i els dies en que es faci una 
reserva. Per reserves, el telè-
fon i correu del Restaurant 
Pessic són 931 354 295 i res-
taurant@pessic.cat  
El restaurant disposa de ter-
rassa exterior i jardí. Accepta 
grups, reunions i celebraci-
ons diverses i també dóna 
servei als usuaris del refu-
gi de pelegrins del Camí de 
Sant Jaume d’Igualada. Està 
situat al Residencial ViuB2, 
un equipament que comp-
ta amb 71 pisos de lloguer 
amb serveis, inaugurat el no-
vembre de 2012 i gestionat 
pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada. 

Dotze persones van perdre la vida el 
2019 a les carreteres de l’Anoia
ACN / LA VEU 

E l 2019 van morir 12 
persones a les carrete-
res de l’Anoia, el doble 

que el 2018. Per carreteres, 
l’autovia A-2 concentra un 
major nombre de víctimes, 4, 
seguida per la B-224, on es van 
deixar la vida tres persones. 
Dos motoristes van morir al 
Bruc, a la carretera BP-1101, 
i la carretera C-15 va registrar 
tres víctimes mortals.
Un total de 124 persones en 
121 accidents de trànsit al 
conjunt de la xarxa viària de 
Barcelona, un 1% més de víc-
times mortals i un 8% més 
de sinistres mortals que l’any 
2018. L’anàlisi de la sinistrali-
tat viària a Barcelona durant el 
2019 del Departament d’Inte-
rior indica que de les 121 per-
sones mortes, 76 van morir en 
zona interurbana i 48 en zona 
urbana. Del total d’accidents 
mortals, 73 van tenir lloc en 
zona interurbana i 48 en zona 
urbana. Respecte del 2010, 
que Trànsit considera any de 
referència, continua la tendèn-
cia decreixent i es registra un 
19,5% menys de víctimes mor-
tals i un 15,4% menys d’acci-

dents mortals. Aquestes dades 
es produeixen en un “context 
d’estancament de les xifres de 
la mobilitat” respecte el 2018. 
L’A-2 i la N-II han estat les vies 
amb més accidents mortals.
Pel que fa a les víctimes mor-
tals per comarques en zona 
interurbana les dades es man-
tenen similars. Anoia, amb 
11 accidents i 12 morts; el 
Maresme, amb 11 accidents i 
11 morts, i el Vallès Oriental, 
també amb 11 accidents i 11 
morts, han estat les comarques 
amb més sinistralitat en zona 
interurbana del 2019. En canvi 
a la Selva, el Moianès i el Ber-
guedà no hi ha hagut cap ac-
cident.

Un 9% més d’accidents mor-
tals a la demarcació
Des de l’1 de gener fins al 31 
de desembre de 2019, 78 per-
sones van morir en 73 acci-
dents mortals a les carreteres 
de Barcelona. El nombre de 
víctimes mortals és un 3% in-
ferior respecte el mateix perí-
ode de l’any anterior, tot i que 
la xifra d’accidents mortals ha 
augmentat un 9%.
Han augmentat en un 42% el 
nombre de morts en accidents 

en els quals només hi ha im-
plicat un sol vehicle, passant 
dels 19 als 27. També han aug-
mentat els morts per sortides 
de via, que han passat dels 14 
als 24.
De les 78 persones mortes 
aquest any, un 51,3% són víc-
times de col·lectius vulnera-
bles, en concret 30 motoris-
tes, 3 ciclistes i 7 vianants. Ha 
augmentat en un 43% en el 
nombre de motoristes morts 
a les carreteres de Barcelona, 
passant dels 21 als 30. De fet, 
en la comparativa d’accidents 
mortals per tipus de vehicle les 
motos han passat de 21 el 2018 
a 30 el 2019, mentre que els ve-
hicles lleugers han passat dels 
41 als 29.
Pel que fa a l’edat de les vícti-
mes mortals, destaca la mort 
de dos menors de 14 anys en 
accidents de trànsit a les carre-
teres de Barcelona i l’augment 
d’un 44% dels morts en la fran-
ja de 15 a 24 anys. Les infracci-
ons a les normes de circulació 
amb una presència del 26% en 
el total dels accidents amb víc-
times i les distraccions amb un 
22%, són els principals factors 
concurrents de la sinistralitat a 
les carreteres de Barcelona. 



Sortida al Mou-te per 
l’Esclerosi Múltiple al 
Circuit de Catalunya

Dimecres torna 
l’Igualada Tech&Drinks
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Ass. Esclerosi Anoia.- Un 
any més des de la Fundació 
d’Esclerosi Múltiple propo-
sen que, el diumenge 2 de fe-
brer, hi ha molts motius per 
anar al ‘Mou-te per l’esclerosi 
múltiple’ al Circuit de Barce-
lona-Catalunya, a Montmeló.
L’Associació Esclerosi Múlti-
ple de l’Anoia hi posa un bus, 
que per als participants serà 
gratuït. Per tal de poder con-
tractar les places del bus, cal 
que abans del dia 24 se sàpiga 
qui vindrà. 
Per apuntar-vos us heu d’adre-
çar a: moute.fem.es, on veureu 
el “link” mou-te i  podreu fer 
la inscripció. Com que s’hi ha 
d’arribar d’hora per poder te-
nir dorsals i samarretes, l’au-
tocar sortirà molt puntual. De 
Vilanova del Camí a les 7.15 h 
a la parada de l’Escola Marta 
Mata. D’Igualada, a les 7.25 
h Estació d’autobusos, i a les 
7.35 h Parada d’Hispano (pla-
ça Catalunya).
Hi anirem d’una tirada fins 
arribar al circuit; el bus ens 
deixarà a baix per poder anar 
ràpidament a recollir el mate-
rial. El donatiu per les inscrip-
cions des de la web és de 12€ 
a partir de 12 anys. Cal que, 
un cop estigueu apuntats ens 
feu arribar qui sou per saber 
de quantes places ha de ser el 
nostre bus, per tant, envieu 
el vostre nom a: aemanoia@
gmail.com  o truqueu al telè-
fon 638828262. 
Les places d’autocar seran en 
funció dels qui us haureu ins-
crit i no haureu de fer cap més 
pagament que la inscripció a 
la cursa, caminada, bicicleta o 
patins. Cal que us porteu l’es-
morzar. L’hora de sortida cap 
a Igualada dependrà de quan 
tots haureu finalitzat la vostra 
participació. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a UEA ha comunicat 
aquesta setmana que 
el proper Fòrum Em-

presarial de l’Anoia, que com-
plirà la seva quarta edició, tin-
drà lloc el proper dijous 19 de 
març. El Fòrum que organitza 
la patronal anoienca tindrà 
lloc a les 18.30 hores al mateix 
escenari de les edicions ante-
riors, el Teatre Municipal de 
l’Ateneu.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dimecres 29 
de gener de 19 a 21h 
arriba el 8é Igualada 

Tech & Drinks, patrocinat per 
MPM Software per posar-nos 
al dia de les novetats .NET.  
Com sabeu el .NET es un dels 
frameworks de desenvolupa-
ment més utilitzats, i justa-
ment compleix 18 anys. 
Com sempre, es faran dues 
xerrades:
La primera la farà l’Eduard 
Tomàs (@eiximenis). L’Edu 
és Most Valuable Professional 
(MVP) en Develper Techno-
logies, guardó que concedeix 
Microsoft al mèrit professi-
onal en el mon del desenvo-
lupament. L’Edu ens parlarà 
de “Què Passa amb .NET i 
Microsoft?”. En aquesta xer-
rada veurem com Microsoft 
ha reinventat .NET amb .NET 
Core, veurem les seves carac-
terístiques principals i quin es 
el futur de la plataforma.

La segona xerrada la realitzarà 
en Jose Ramos (@jrsrubio). El 
Jose ha participat com a po-
nent en la .net conf del 2019 
i ens parlarà d’Aplicaciones en 
tiempo real con SignalR Core 
Segons ens explica ell mateix, 
en la xerrada veurem: “¿Quién 
no ha puesto un botón para re-
cargar una web?, ¿quién no se 
ha “dejado el dedo” pulsando 
F5 para refrescar una página 
web?. Eso ya es historia...” En 
aquesta xerrada farem una in-
troducció a què / a el com i al 
per què d’usar SignalR i veu-
rem un exemple d’una apli-
cació usant Azure SignalR i 
Azure Functions. 
L’equip de IGD Tech & Drinks, 
com és habitual farà una petita 
introducció del meetup i com 
sembre, es podrà gaudir de les 
cerveses de La Lenta en aques-
ta ocasió per gentilesa d’MPM 
Software! El meetup es realit-
zarà al edifici de La MACA, 
per gentilesa dels amics de 
l’Associació Manel Caro.

Funosa farà millores 
aquest any per a reduir 
l’impacte acústic

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa Fundiciones 
de Òdena SA (Funo-
sa) farà una important 

inversió aquest any 2020 per 
a reduir el seu impacte acús-
tic, especialment al barri de 
Montserrat d’Igualada però 
també al de Sant Pere d’Òde-
na, ha explicat l’alcaldessa 

El IV Fòrum de la UEA 
serà el 19 de març

d’aquest municipi, Maria 
Sayavera. 
“L’empresa ja ha fet petites 
millores l’any passat, però tot 
i això s’ha arribat a un cert 
estancament perquè és molt 
difícil. Tenim notícies que es 
vol fer ara un mur que eviti 
la propagació dels sorolls que 
genera aquest indústria, molt 
important per Òdena”. 

www.aiguatech.com

OFERTES EN DESCALCIFICADORS,
CONSULTEU-NOS!

*IVA I INSTAL·LACIÓ ESTÀNDARD INCLOSA.
OFERTA VÀLIDA FINS A EXHAURIR EXISTÈNCIES.

C/ Sant Magí, 50 · IGUALADA · T. 93 805 20 14
www.terraendinsonline.com
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Nous tallers en 
família al Casal 
Cívic Montserrat, 
de ioga i cuina

Els Comuns de la Vegueria debaten el futur Pla 
Territorial del Penedès, que inclou l’Anoia

Des del Casal Cívic Montser-
rat, fan una aposta per les ac-
tivitats en família. Per això per 
aquesta nova temporada han 
afegit una nova activitat, ioga 
en família; una proposta lúdi-
ca, on a través del joc es van 
introduint els principis del 
ioga, les postures, la relaxació, 
meditació i respiració.  Les da-
tes seran de l’11 de febrer al 31 
de març, els dimarts de 17.30 
a 18.30h
Per altra banda seguiran amb 
el taller “cuinem junts” on els 
infants podran manipular els 
aliments, cuinar-los i pro-
var-los, al mateix temps amb 
els més grans i adults es trac-
taran temes de nutrició. Les 
dates seran del 6 al 27 de març, 
els divendres de 18 a 19.30h
Les activitats són gratuïtes, 
només en el taller de cuina, 
cada família haurà de pagar 
5€ d’ingredients.  Per a més 
informació, podeu trucar al 
tel. 93 804 36 61. O pots anar-
los a veure al c/ Orquídies, 7 
d’Igualada.   

REDACCIÓ / LA VEU 

S ota el títol Construïm 
el Penedès, En Comú 
aquest passat dijous, 

16 de gener, a l’Escorxador 
de Vilafranca del Penedès, els 
comuns del Penedès aborda-
ven, en una sessió de treball 
oberta, les prioritats del mo-
del territorial pel Penedès per 
a un desenvolupament verte-
brador, just, solidari, sosteni-
ble i generador d’alternatives 
i d’oportunitats per als projec-
tes de vida i de futur de tota la 
ciutadania penedesenca. 
Amb la presentació, per part 
d’en Josep Maria Carrer, ar-
quitecte i urbanista -expert 
en planificació territorial- de 
l’actual marc regulador terri-
torial que afecta al Penedès, 
dels aspectes més rellevants 
i els àmbits que recull el do-
cument d’avanç del Pla Ter-
ritorial Parcial del Penedès i 
l’avanç del Pla Director d’In-
fraestructures, s’introduïa la 
reflexió i el debat, sobre quins 

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés que l’Ajunta-
ment de Barcelona, 
la Generalitat i el 

govern de l’Estat hagin decre-
tat l’emergència climàtica i la 
creació de protocols i accions 
contra el canvi climàtic, el grup 
municipal d’Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns) demana que 
aquest compromís també arri-
bi a la ciutat. Per això, la forma-
ció d’esquerres i progressista 
proposa la creació d’una Agen-
da d’Acció Climàtica per Igua-
lada consensuada entre partits, 
entitats i empreses, i portarà 
aquesta iniciativa dimarts al 
proper ple municipal en forma 
de moció.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, afirma 
que “la lluita contra el canvi 
climàtic és global però també 

són els reptes territorials a tre-
ballar. S’assenyalava així, un 
de principal: com superar la 
dinàmica centralitzadora exis-
tent que desequilibra el ter-
ritori, a cavall de dues grans 
àrees metropolitanes – la de 
Barcelona i la de Tarragona- 
concentradores de l’activitat i 
dels serveis. De forma gràfica 
i metafòrica s’expressava com 

‘el repte de trencar el model de 
l’ou ferrat’ de centre-perifèria i 
“apostar pel model pizza” amb 
una xarxa de ciutats nodals. 
El debat i les aportacions 
constataren la rellevància que 
pot tenir el Pla Territorial Par-
cial del Penedès -en redacció 
des de 2015- com a document 
normatiu i eina estratègica 
per superar aquest model, i la 

necessitat que es posi a debat 
ciutadà. 
En aquest sentit, es va fer pa-
lesa la necessitat de generar 
espais de treball comú i de go-
vernança, des del territori, per 
a recollir la veu, les demandes 
i les prioritats d’actuació que 
calen per a garantir la vitalitat, 
la singularitat i protecció del 
Penedès.

Som-hi vol lluitar contra el canvi climàtic a 
Igualada amb una “Agenda d’Acció Climàtica”

local. Igualada no pot quedar 
al marge d’aquest repte i men-
tre veiem com altres adminis-
tracions s’estan posant les piles, 
ens preocupa que, a la nostra 
ciutat, el govern no hagi aga-
fat aquesta bandera. L’Agenda 
2030 de la ONU marca el camí 
a prendre i volem que Iguala-
da jugui el seu paper en aquest 
assumpte on ens hi juguem el 
present i, sobretot, el futur tal 
i com reclama, per exemple, el 
col·lectiu Friday’s for change 
que té un implicat nucli de per-
sones a Igualada”. Cuadras re-
corda que “gràcies a la pressió 
i proposta d’Igualada Som-hi, 
durant aquest any 2020, l’Ajun-
tament començarà a instal·lar 
plaques fotovoltaiques als equi-
paments municipals perquè 
siguin 100% sostenibles i con-
sumeixin energia neta, però cal 
fer moltes més accions. Com a 

ciutat hem de ser molt més am-
biciosos i compromesos”.
L’Agenda d’Acció Climàtica 
que proposa Som-hi hauria 
de preveure accions concre-
tes a càrrec de l’Ajuntament i 
ordenar-les de manera calen-
daritzada tot complint els Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenible que marca la ONU 
dins l’Agenda 2030. La forma-
ció d’esquerres ja es va compro-
metre a promoure la mobilitat 
sostenible amb la creació del 
projecte “Camí segur a l’esco-
la”, augmentar la pacificació 
del trànsit al centre de la ciutat 
amb accions en carrers com la 
Rambla de Sant Isidre o el car-
rer d’Òdena, crear una xarxa 
de carrils bici, consolidar els 
eixos de vianants i crear-ne 
de nous; afrontar la planifica-
ció urbanística pendent de la 
ciutat amb un POUM fet amb 

criteris verds i sostenibles i 
aprofitar la necessària transfor-
mació del barri del Rec perquè 
sigui el primer “barri verd” de 
Catalunya; millorar la xarxa de 
transport públic als munici-
pis i polígons industrials de la 
Conca; lluitar per la construc-
ció del tren gran i ràpid amb 
Barcelona i el carril Bus-VAO 

a la carretera B-23; promoure 
la creació de cooperatives de 
lloguer de vehicles elèctrics; 
adoptar sistemes per a revertir 
les males dades de reciclatge 
que té Igualada i complir amb 
els estàndards que marca la 
Unió Europea; i que l’Ajunta-
ment doni exemple en deixar 
d’utilitzar envasos de plàstic.
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Els presidents sortint i entrant, Joan Domènech i Magí Senserrich / FI

Nou curs oficial de 
monitors d’activitats 
en el lleure, 
a Creu Roja Anoia

Magí Senserrich ja és el nou president 
de Fira d’Igualada
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Dilluns 20 de gener s’inicia 
el període d’inscripció per al 
“Curs de monitors/es d’acti-
vitats d’educació en el lleure 
Infantil i Juvenil”, que es durà 
a terme a Creu Roja Anoia a 
partir del proper 28 de març, 
en horari de caps de setmana 
i intensiu els dies de Setmana 
Santa. 
Aquest curs  té com a princi-
pal objectiu preparar l’alum-
nat per intervenir en el lleure 
infantil i juvenil i capacitar-lo 
per a l’organització, dinamit-
zació i avaluació d’activitats 
educatives adreçades a me-
nors d’edat en el marc de la 
programació general d’una 
entitat, projecte o servei.
Al finalitzar el curs s’obté la 
titulació de “Monitor/a d’acti-
vitats d’educació en el lleure”, 
que expedeix la Direcció Ge-
neral de Joventut de la Gene-
ralitat de Catalunya i autorit-
za a exercir de monitor/a en 
colònies, campaments, rutes, 
camps de treball, etc.
El curs té una durada total 
de 310 hores i s’estructura en 
dues etapes: 150 hores lectives 
i 160 hores de pràctica, i es 
durà a terme a la seu de Creu 
Roja a l’Anoia (c/ Les Comes 
34, d’Igualada) del 28 de març 
al 6 de juny. L’horari de cap de 
setmana serà dissabtes de 9 h a 
14 h i de 16 h a 18:30 h, i diu-
menges de 9h a 14h. Els dies 
6, 7, 8 i 9 d’abril l’horari és el 
mateix de dissabtes.
 Els preu del curs es de 250 €.  
Els requisits per poder forma-
litzar la inscripció son:  Tenir 
18 anys complerts el dia d’ini-
ci del curs, i la titulació d’ESO 
o equivalent.
Les inscripcions  es formalit-
zen a traves del següent link:
https://cutt.ly/2rf6GeC
Places limitades. Les inscrip-
cions es tancaran quan s’esgo-
tin les places. 
Per a més informació no dub-
teu en posar-vos en contacte 
amb nosaltres al 93.803.07.89

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte dia 
18 de gener, la Jove 
Cambra Internacional 

d’Igualada va celebrar l’assem-
bla de traspàs JCI Igualada 
2020 a l’Ateneu Igualadí. Du-
rant l’assemblea, els diversos 
membres presents de la jun-
ta de JCI Igualada 2019, van 
presentar l’informe de cada 
àrea així com es va aprovar 
el balanç econòmic del 2019 
i la presidenta sortint, Rebe-
ca Álamo, va agrair a tots els 
membres de la junta la feina 
feta i el compromís amb l’en-
titat.
Per el 2020, en aquest cas es 
presenta una junta gestora 
que s’encarregarà de seguir 
amb el curs de l’entitat i cercar 
i preparar nous júniors per a 
liderar l’entitat en el futur. Ció 
Senserrich continuarà com a 
secretària, Enric Grima segui-
rà de tresorer, David Raya com 
a VP de comissió i patrocinis, 
Maria Senserrich com a asses-
sora legal, Rebeca Álamo com 
a past president i Jordi Xaubet 
com a VP de comunicació.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fira d’Igualada va 
celebrar l’Assemblea 
General de Socis on es 

va escollir Magí Senserrich 
Guitart com a nou President, 
Rosa Plassa Soler com a Vi-
cepresidenta i a la resta de la 
nova junta formada per Gui-
llem Tort Castellano, Anna 
Parera Huertas, Javier Gon-
zález Cobacho, Joan Costa 
Cor, Anna Vilarrubias Castell-
tort, Pep Cubí Guim, Pep Mo-
rera Dalmau, Miriam Salazar 
Perez, Ester Llimós Guasch, 
Albert Llimós Guasch, Isabel 
Juvé Fontoba, Josep Ma Ver-
gés Prat, Joan Talavera Gumà i  
Jesús Enrique de Pedro.
Senserrich va agafar el relleu 
de la mà d’en Joan Domènech, 
President els últims 7 anys, 
que va fer un balanç molt po-
sitiu del treball de l’equip i els 
canvis realitzats. 
En la presentació de la nova 
junta, en Senserrich destacà la 
incorporació de noves perso-
nes al projecte a la vegada que 
hi ha persones amb una llarga 
trajectòria a Fira. Totes elles 
amb un denominador comú, 
persones amb talent i com-

promís pel desenvolupament 
econòmic i social d’Igualada i 
comarca. També es va marcar 
com objectius potenciar la par-
ticipació i la qualitat, donant 
continuïtat aquelles novetats 
introduïdes en el mandat an-
terior, i la creació de noves co-
missions de treball com la de 
noves iniciatives pensada per 
plantejar noves fires. Va posar 
de relleu la importància de les 
col·laboracions amb instituci-

mercat, el Tastanoia, Fira de 
Nadal i el tradicional Mercat 
d’Antiguitats, Col·leccionis-
me, Art i Artesania de cada 
diumenge final de mes. També 
es treballarà per la Fira Bstim 
del 2021 que es fa bianual-
ment. 
Per la seva part, Joan Domè-
nech va agrair a la junta sor-
tint i l’equip professional de 
l’entitat, la tasca realitzada en 
aquest anys i el compromís 
personal de tots ells i elles.
Destacà també la bona relació 
amb les entitats igualadines i 
amb l’Ajuntament d’Igualada, 
i gracies a això, en aquest set 
anys s’han realitzat impor-
tants canvis en totes les fires 
ja sigui de concepte, ubicació 
dates o continguts, i creant-ne 
de noves com la fira professi-
onal BSTIM. Domènech deixa 
l’entitat després d’haver estat 
escollit president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, per 
dedicar-se a aquesta i a la seva 
empresa.
Fira d’Igualada és una entitat 
sense ànim de lucre que té 
com objectiu fomentar fires, 
mercat, festes i potenciar la 
industria, el comerç i l’agricul-
tura d’Igualada i comarca.

ons i entitats que fan possible 
un major impacte en les fires. 
Senserrich destacà el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada en 
totes les Fires i el de la Unió 
Empresarial de l’Anoia en la 
Fira Maqpaper . 
Finalment, Senserrich va pre-
sentar el calendari de Fires 
d’aquest 2020: la Fira de Reis 
del passat 6 de gener i que va 
ser un èxit, l’Aerosport, FirA-
noia, Maqpaper, la Fira Auto-

Nou equip a la Jove Cambra d’Igualada

Per a finalitzar l’assemblea, 
Magí Senserrich va presen-
tar la seva candidatura com a 
Executive VP internacional i 
la presidenta electa nacional 
2020, Anna Frixach, va cloure 
l’assemblea. També volem fer 
especial menció a la jubilació 
per part de Míriam València, 

membre històrica de l’entitat 
qui va fer un emotiu discurs 
de comiat.
Des de la nova junta, agraïm la 
feina ingent feta per Ció Sen-
serrich com a secretària, Enric 
Grima com a tresorer, Mo-
hammed Igadouran com a as-
sessor legal, Eudald Font com 

a VP de comunicació, Anna 
Martínez com a VP d’igualtat 
de gènere, Yahya Igadouran 
com a VP d’internacional, Es-
ther Sabaté com a VP coach, 
David Raya com a VP comis-
sió i patrocinis i especialment 
a Rebeca Álamo com a presi-
denta de JCI Igualada 2019.
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Sopar  solidari de Mans Unides per l’1 de febrer

Curro Claret invoca la col.laboració, 
la sorpresa i la participació en disseny

Mans Unides d’Igualada un 
any més organitza de nou  el 
Sopar  de la Fam.  El proper 
dia 1 de febrer, a  2/4 de 9 del 
vespre, i al col·legi de Les Ma-
res Escolàpies  (c/ del Vidre)  
es farà el Sopar Solidari.  Com 
cada any es retroben socis i 
amics de la entitat per com-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l jurat del 3r concurs 
d’Instagram per a l’eli-
minació de la violència 

contra les dones ha decidit 
atorgar el premi a la millor fo-
tografia a Mireia Sans. L’obra 
guanyadora va acompanya-
da del missatge “Estima (‘t). 
Aquestes fotografies represen-
ten la pressió social de la soci-
etat contemporània patriarcal, 
la perfecció que aquesta ens 
obliga a tenir, la sexualització 
del cos femení i els estereotips, 
i com se sent la persona da-
vant totes aquestes vivències, 
fins a arribar al punt on neces-

IGUALADA=DISSENY / LA VEU 

E l passat dimarts dia 14 
de gener vam tenir un 
nou dimarts en què la 

disrupció va venir de la mà 
de Curro Claret, dissenyador 
industrial i docent interna-
cional. Va ser a partir de sis 
experiències seves que va po-
der transmetre’ns la seva ma-
nera de fer i d’interpretar les 
accions entorn el disseny. Un 
disseny que facilita la col·la-
boració, la sorpresa de la unió 
d’àmbits inesperats i la parti-
cipació de persones de tota 
mena en un mateix projecte.
Podem destacar alguns 
d’aquests treballs o experièn-
cies, com ara el projecte que 
va dur a terme al 2010 conjun-
tament amb Arrels Fundació i 
en el qual encara hi col·labora 
avui dia. Amb l’aplicació d’una 
peça metàl·lica que permetia 
crear suports de tamborets, 
cadires, bancs o taulells, va fa-
cilitar que les persones sense 
sostre poguessin donar valor 
a un producte fet per elles i 
adquirir una major confian-
ça i autonomia. Això afegit al 
fet que es treballava amb di-
ferents materials reutilitzats 
com ara la fusta de mobles, 
palets, caixes, etc. s’obtenia un 
producte amb valor a partir de 
materials que tindrien una se-
gona vida.
En Curro deixa sempre un 
racó per l’humor quan diu 
que algun dels participants 
dels tallers es queixaven dient 
que ells el que volien fer era un 
tamboret maco com els d’Ikea. 
Però amb el temps, aquell 

tamboret que es veia com una 
mena de “nyap”, va començar 
a esdevenir un tamboret de 
disseny, estrany però que tenia 
un valor en sí mateix, el valor 
que aporta cada persona amb 
el que millor sap fer. Encara 
trobem una mostra d’aques-
ta experiència en una botiga 
Camper al carrer Pelai de Bar-
celona.
Es tractava de donar valor al 
que es fa, al reciclatge, al que 
no és bonic. 
La segona experiència que vo-
lem destacar és la que va dur-
lo a col·laborar amb l’experta 
en il·luminació Maria Güell 
des de 2015 fins aquest darrer 
Nadal de 2019. En el marc el 
projecte #RavalKm0, del grup 
Territori Socialment Respon-
sable del Raval (Barcelona), 
en què es volia dinamitzar 
el comerç del barri i la seva 
xarxa social. Es van crear uns 
arcs lluminosos per Nadal que 
partien d’una fotografia de di-
ferents membres del barri, de 
manera que a prop de cada arc 
hi havia algun establiment que 
mostrava la fotografia origi-

nal. Els arcs van ser elaborats 
per persones sense feina del 
barri que es van contractar per 
treballar-hi durant uns mesos 
amb una formació prèvia. 
Aquest darrer any 2019 les fo-
tografies van tractar d’avis/es i 
néts/es. 
La finalitat era fer llums de 
Nadal? O bé treballar el res-
pecte, la identitat...?
En definitiva, Curro Claret 
ha posat en evidència valors 
específics que són aplicables 
a qualsevol àmbit de la vida i 
de la feina, també de l’educa-
ció, com ara el valor del procés 
creatiu compartit, la reutilit-
zació més que no el reciclatge, 
el sentiment de satisfacció que 
aporta la capacitat de crear, la 
recerca del valor social en el 
que es fa... ens ha apropat una 
versió molt humana de la seva 
feina i ens ha demostrat que és 
aplicable a qualsevol àmbit si 
un s’ho proposa. Us convidem 
a visitar la seva pàgina web i 
descobrir més projectes amb 
rerefons social. O podríem dir 
simplement humà?

REDACCIÓ / LA VEU 

V ic 2020 Show Festival 
ha estat una iniciativa 
de l’entitat de malalti-

es lisosomals MPS amb seu a 
Igualada, que es va portar a 
terme aquest passat dissabte 
18 de gener a l’Auditori Marià 
Vila d’Abadal.
Aquest festival es va iniciar 
l’any 2019 a Igualada i degut a 
la bona acollida i a l’èxit que va 
tenir, els seus responsables va-
ren decidir de fer el mateix per 
diferents poblacions de Cata-
lunya. Per la segona edició 
s’ha escollit la ciutat de Vic.
L’objectiu del Festival és el de 
donar a conèixer les malalties 
degeneratives i rares MPS per 
part de l’entitat que agrupa les 
famílies afectades. També es 
persegueix aconseguir recap-
tar fons per poder seguir do-
nant a la investigació. El for-
mat que es presenta és diferent 
a l’habitual, aglutinant en un 
mateix escenari una varietat 
d’estils i artistes de cada ciutat.
L’organització valora molt po-
sitivament el gran èxit del Vic 
2020 Show festival. Especi-
alment per la important pre-
disposició i implicació de les 
persones, entitats i escoles que 
varen actuar, i per les col·la-
boracions rebudes per part de 
l’Ajuntament de Vic i les dife-
rents persones que de manera 
altruista varen ajudar a fer-ho 
possible.
El públic que va venir a gaudir 

del Festival va superar totes les 
expectatives que tenia l’orga-
nització, i que va ajudar a fer 
una molt bona recaptació per 
destinar a la investigació. L’ac-
te va comptar amb la presen-
cia de la Regidora de Salut pú-
blica i Igualtat de l’Ajuntament 
de Vic, Núria Vergés i del Di-
rector de MPS, Jordi Cruz.
Durant el Festival es va apro-
fitar per donar a conèixer el 
treball que porta a terme l’as-
sociació MPS i acostar la pro-
blemàtica que tenen les famí-
lies de la mà del Director de 
l’entitat, Jordi Cruz.
La benvinguda va anar a car-
rer de Sousan Bilal, membre 
de l’Associació i resident a Vic, 
finalment la cloenda la va fer 
la Regidora.
Els diferents artistes que varen 
participar varen expressar el 
seu compromís i suport per la
iniciativa. Un fet destacat és 
la diversitat d’edats que va-
ren compartir escenari, que 
va anar des dels infants de les 
acadèmies de ball, fins a per-
sones majors d’edat que d’una 
manera natural i molt impli-
cada ho varen donar tot per-
què l’espectacle fos un èxit.
Hi varen participar: Tam-Tam 
Gospel, Joana Serrat, Matt-
hew Mc Daid, Guillem Rigol 
(l’Home trencat), Antònia 
Barnolas, Escola de ball Neus 
Gaja (Grup de competició 
Stepclowns), Estudi de Dansa 
Thaïs (Alba Soler i Cristina Pi-
ferrer), Coral Cantanna.

Després d’Igualada, el 
Show Festival de MPS es 
trasllada a Vic

sita alliberar-se’n per poder-se 
acceptar”.
Aquest concurs fotogràfic a 
través d’Instagram, emmarcat 

en els actes de commemoració 
del 25 de novembre, Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de 
la Violència Contra les Dones, 
ha estat organitzat per l’Ajun-
tament d’Igualada.
El jurat ha estat format per 
Mar Granados, directora de 
Dones amb Empenta; Xavier 
Mula, dissenyador gràfic; Mi-
reia Puig, agent d’igualtat de 
la Mancomunitat de la Con-
ca d’Òdena i Mireia Subirana, 
tècnica de promoció de la sa-
lut de l’Ajuntament d’Igualada.
La guanyadora rebrà com a 
premi una càmera fotogràfi-
ca Polaroid Snap Touch, amb 
funda i recanvis.

Mireia Sans Soria guanya el concurs 
d’Instagram sobre la violència masclista

partir el treball solidari en un 
sopar de germanor.  Esteu tots 
convidats a participar-hi.  Hi 
participarà el missioner Juan 
Carlos Cabrera de l’ordre de la 
Mercè.   El preu és de 8€.  Per 
apuntar-se  podeu trucar a la  
Eusebia Fanega  al tel. 93 803 
21 33 abans del dia 31.



ÒDENA / JORDI PUIGGRÒS

B locs de pisos sencers 
ocupats de forma il·
legal. En alguns, bara·

lles, robatoris, actes incívics a 
la via pública... Els “okupes” 
actuen de manera impune 
sense que ni els Mossos d’Es·
quadra, ni l’Ajuntament ni la 
Justícia pugui fer absoluta·
ment res per solucionar·ho. 
La llei els protegeix i se la sa·
ben de cap a peus. Bé, sí, hi ha 
una solució: traient·los d’on 
són i pagant·los un hotel. No 
és una broma.
Òdena ha estat el primer 
municipi en posar damunt 
la taula el problema. Hi ha 
molts alcaldes que ja l’han 
fet arribar a la policia, però 
aquí hi ha un altre problema. 
La manca de dispositius dels 
Mossos d’Esquadra a l’Anoia 
és alarmant... 
L’ocupació il·legal de quatre 
bloc de pisos a Òdena està 
generant malestar entre els 
veïns. Concretament es tracta 
de quatre bloc de pisos situats 
als carrers de la Línia, Ma·
nyoses i l’Ametller, al Pla de 
la Masia. Segons ha denunci·
at l’alcaldessa, Maria Sayave·
ra, malgrat que el consistori 
porta “cinc mesos” batallant, 
no ha trobat la manera de po·
sar·hi ordre. Sayavera es quei·
xa de la inacció dels cossos 
de seguretat i de la mateixa 
propietat. I és que en tots els 
casos són immobles de propi·
etat bancària. Els immobles, 
diu la batlle, no compleixen 
amb les condicions adients de 

salubritat i seguretat.
Malgrat les reiterades queixes 
dels veïns pels problemes de 
convivència, l’Ajuntament re·
coneix que es veu “incapaç” 
de poder fer·hi molt més. 
“Treballarem fins on ens per·
met la llei, però no és fàcil”, 
assegura Sayavera.
L’alcaldessa és partidària d’es·
tudiar cada cas “i mira de po·
sar ordre” a través, d’ajuts o 
lloguers socials. No obstant 
això, reconeix que es troben 
desemparats. “Ni cossos de 
seguretat ni els bancs ens aju·
den”, apunta. Els ocupes, a 
banda de generar molèsties, 
han provocat una sensació 
“d’inseguretat” a la zona.

Situacions 
rocambolesques
Hi ha el cas d’un aquests edi·
ficis on encara hi viu una pro·
pietària, que, evidentment, no 
marxarà. “No se’l pot vendre, 
ningú comprarà un habitatge 
en un bloc ple d’okupes, és lò·
gic”. Però el summum de les 
desgràcies és el cas d’una al·
tra dona que vivia en un dels 
blocs, pagant lloguer. L’edifici 
es va anar buidant perquè el 

banc propietari volia vendre 
els pisos.... El resultat és que 
s’ha anat omplint d’okupes. 
Però la darrera llogatera, que 
pagava cada mes sense falta, 
també ha estat convidada a 
marxar quan va acabar·se·li 
el contracte. El resultat: el pis 
s’ha ocupat il.legalment....
Al problema dels ocupes, 
l’Anoia hi suma en les darre·

res setmanes un auge de roba·
toris en domicilis, per la qual 
cosa Sayavera fa una crida a la 
necessitat de “millorar la se·
guretat”. L’alcaldessa lamenta 
la manca d’efectius i recorda 
que a hores d’ara el municipi 
no compta amb cap patrulla 
dels Mossos de forma regular.  
Es pot donar fàcilment el cas 
que només hi hagi dues pa·
trulles voltant per la comarca 
per cada torn. 
La situació no només afecta 
a Òdena. A Igualada hi ha 
una pila d’edificis ocupats de 
forma il·legal, també a Vi·
lanova del Camí, a la Torre 
de Claramunt, a Montbui o 
a Piera, per citar només uns 
exemples. A Vilanova, els 
veïns d’un bloc alt standing 
just al davant del Rovy Cine·

Òdena desvetlla la preocupació de molts alcaldes 
per l’elevada ocupació il·legal d’habitatges

Un dels blocs de pisos ocupats il.legalment al Pla de la Masia, a Òdena. N’hi ha tres més.

Només al Pla de la 
Masia hi ha quatre 

blocs de pisos ocupats, 
però la situació és 
freqüent a d’altres 

poblacions de la comar-
ca, en alguns casos amb 
problemes de seguretat
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ma ha acabat contractant un 
agent de seguretat 24 hores al 
dia. Els okupes que hi havia a 
l’edifici banyaven fins i tot els 
gossos a la piscina...

Pisos de bancs.... i cases 
de segona residència
A barris com el Xaró o les 
Garrigues, de la Pobla de 
Claramunt, es comptabilitzen 
fins a mitja dotzena de xalets 
ocupats, alguns de segona 
residència. A la Torre Baixa, 
de la Torre de Claramunt, hi 
ha un bloc sencer ocupat i els 
inquilins acumulen les bosses 
d’escombraries a l’entrada, ja 
que no disposen, com és lò·
gic, dels contenidors del ser·
vei “porta a porta” que hi ha 
en aquest municipi. I la llista 
continua...

L’alcaldessa d’Òdena 
lamenta l’escassa dis-
posició d’efectius dels 
Mossos a l’Anoia: hi 

ha situacions en què a 
prou feines hi ha dues 

patrulles voltant per la 
comarca

“No és no” d’Òdena a Can Morera
ACN.- L’Ajuntament d’Òdena 
ha reiterat, com fa va fer fa 
unes setmanes a través de La 
Veu, la seva oposició al polí·
gon de Can Morera, i ha ofert 
com a alternativa els terrenys 
propers a l’aeròdrom. L’alcal·
dessa Maria Sayavera, ha ex·
plicat que a hores d’ara enca·
ra no ha rebut el Pla Director 
Urbanístic (PDU) per a l’acti·
vitat econòmica de la Conca 
d’Òdena, que està elaborant 
el Departament de Territori 
i Sostenibilitat i que, teòrica· Maria Sayavera, alcaldessa d’Òdena per ERC.

ment, s’hauria de sotmetre a 
debat públic en les properes 
setmanes. Sayavera reitera 
que el projecte, a banda de 
Can Morera, ja preveu l’ús 
d’una vuitantena d’hectàrees 
d’Òdena, a la zona de l’aerò·
drom, i que aquestes a mitjà 
i curt termini “haurien de ser 
suficients”.
Entre els arguments contra·
ris a Can Morera, a banda 
de l’impacte paisatgístic i la 
voluntat de preservació de la 
zona, l’alcaldessa ha recordat 

que l’Aeròdrom és una zona 
ja dotada d’infraestructures 
i amb bones vies de comuni·
cació, un avantatge que no té 
Can Morera.
“Nosaltres estem oberts a par·
lar amb la Mancomunitat de 
la Conca però estem debatent 
sobre el sòl d’Òdena i dema·
nem que se’ns respecti”, diu 
Sayavera. L’alcaldessa creu 
que, malgrat que el consens 
“és difícil” perquè els punts de 
vista són “molt oposats” s’aca·
bi arribant “a bon port”.

comarca Espai patrocinat per
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ÒDENA / LA VEU 

En el marc de les celebra-
cions de Sant Sebastià, 
Òdena recupera part 

del seu patrimoni cultural i 
històric amb la primera edició 
de la Baronia d’Òdena, la fira 
dels castells i la terra de fron-
tera. La celebració mantindrà 
les activitats tradicionals, com 
ho són el mercat artesanal i 
de productes manufacturats, 
l’esmorzar popular a la brasa, 
la XXVII edició de la Cur-
sa Popular d’Òdena, el XVI 
Aplec de Sardanes o el Joc de 
la cucanya, alhora que inclou-
rà recreacions històriques, 
visites guiades, llegendes i te-
atralitzacions al mateix castell 
d’Òdena. El gruix d’activitats 
tindran lloc durant el diu-
menge 26 de gener, a partir 
de les 9 del matí, en diferents 
punts del nucli antic i s’allar-
garà fins a les 2 del migdia, en 
una jornada per a la celebració 
de l’artesania, la gastronomia, 
la tradició i el llegat històric 
de la vila. I durant el dissabte 
25, a partir de dos quarts d’11 
del matí, es  mostrarà Òdena 
“pam a pam” amb una visita 
comentada a càrrec de Jo-
sep-Vicenç Mestre, en la que 
s’explicarà i recorrerà els ra-
cons desconeguts, anècdotes, 
vida quotidiana, històries... 
del municipi. 

Una fira que creix mirant el 
seu passat
Artesanat, gastronomia, tradi-
ció i història es donaran de la 
mà el proper cap de setmana 
del dissabte 25 i el diumenge 
26 de gener a Òdena, en el 
marc de la renovada Fira de 
Sant Sebastià, batejada amb 
el nom de Baronia d’Òdena, 
la fira dels castells i la terra 
de frontera, fins ara coneguda 
com a Fira dels Torrons. 
Per incidir més en valor el 
territori i el passat històric 
d’Òdena, des de l’Ajuntament 
d’Òdena s’ha apostat per in-
cloure els valors de la tradició, 
els exemples de les llegendes 

i la identitat de la història en 
una nova fira que arrencarà 
el dissabte 25 a partir de dos 
quarts d’11 del matí, amb una 
passejada comentada per ra-
cons desconeguts del nucli 
antic, conduïda per Josep-Vi-
cenç Mestre.
Les activitats es reprendran 
l’endemà diumenge 26 a partir 
de les 9 del matí, amb l’Esmor-
zar popular a la brasa, gràcies a 
la col·laboració de l’Associació 
de veïns del carrer de la Gui-
xera i la inauguració a la ma-
teixa hora, de la fira d’artesans 
i productes manufacturats, on 
es podran degustar formatges 
naturals, embotits, pa de figa, 
dolços o pastes medievals, al-
hora que els assistents podran 
adquirir objectes de ceràmi-
ca, complements treballats de 
cuir, perfums, escuts heràl-
dics, i joguines de fusta, entre 
altres productes. 
Durant el matí s’oferiran no-
ves propostes d’oci, lleure i 
cultura per als veïns i visitants 
que es sumaran a l’agenda 
pròpia de les passades edici-
ons de la fira. A partir de dos 
quarts d’11 del matí es donarà 
el tret de sortida de la XXVII 
Cursa popular d’Òdena, amb 
sortida des del carrer de Ca-
laf, al costat del castell. Per 
participar en l’activitat caldrà 
inscriure’s mitja hora abans de 
l’inici de la cursa, organitzada 
per l’Escola Castell d’Òdena 
i AMPA. A partir de les 11 a 
la plaça Major, les cobles Llu-
ïsos de Taradell i la Berga Jove 

Fira Baronia d’Òdena, la fira dels castells i la terra 
de frontera, aquest cap de setmana

acompanyaran el XVI Aplec 
de sardanes, organitzat per les 
Colles Sardanistes d’Òdena. I 
a partir de les 12 del migdia, 
sota la torre del castell s’inicia-
rà una nova edició del popular 
Joc de la cucanya, amb premis 
dels comerços locals per als 
hàbils guanyadors que arribin 
dalt de tot del tronc.

Noves activitats culturals i 
familiars complementaran la 
jornada del diumenge
Les llegendes d’Òdena seran 
recordades en aquesta primera 
edició de la fira dels castells i 

la terra de frontera, amb l’esce-
nificació a partir de dos quarts 
d’1 del migdia, d’un torneig 
medieval amb les anomenades 
“justes” o “born”, la recreació 
d’un combat entre dos cava-
llers armats amb llances, espa-
ses i maces, muntats a cavall 
i que es podran veure en un 
entorn inigualable, a l’interior 
del què va ser el recinte mu-
rallat del castell d’Òdena. La 
recreació commemorarà l’en-
llaç entre els Òdena i els Jorba 
després que, segons conta la 
llegenda, el senyor d’Òdena, 
profundament enamorat de la 
donzella de Jorba, unís els dos 
termes amb un camí de rajoles 
d’or massís i aconseguís així, la 
mà de la jove d’extraordinària 
bellesa.
I al llarg del matí es podrà 
gaudir d’actuacions teatralit-
zades en els entorns naturals 
del poble, per conèixer les his-
tòries que van envoltar el cab-
dill Almansur, conqueridor 
del castell en una de les bata-
lles del segle X i les aventures 
de Guillem I d’Òdena, corsari 
del Mediterrani durant el se-
gle XIII, mentre el Trobador 
del Llobregat relatarà diversos 
moments de la històrica Òde-
na acompanyat del seu sac de 
gemecs. 
El públic assistent també po-
drà contemplar el Campa-
ment de les host d’Òdena, un 
autèntic campament medieval 
instal·lat en els espais de re-
creació històrica. I en record 
al “tresoret d`Òdena”, el dinar 

i mancusos d’or autèntics que 
van aparèixer després d’una 
voladura a la mina de guix du-
rant el 1943 i que actualment 
es poden contemplar al  Ga-
binet Numismàtic de Catalu-
nya (MNAC, Barcelona) s’ha 
preparat un taller d’encunya-
ment de monedes per als més 
petits, didàctic i participatiu, 
en el qual els infants podran 
endur-se gratuïtament a casa, 
una reproducció del valuós di-
nar d’Òdena autèntic.  
Artesania, història i llegenda 
conformaran la primera edi-
ció de la Baronia d’Òdena, la 
fira dels castells i la terra de 
frontera, que tindrà lloc el 
cap de setmana dels dies 25 i 
26 de gener. La proposta està 
organitzada per l’Ajuntament 
d’Òdena, conjuntament amb 
Mapamundi Produccions.

La recuperada Fira de Sant 
Sebastià des de 1984 
La Fira de Sant Sebastià d’Òde-
na es remunta al segle XVII 
com una de les activitats que 
conformaven la Festa Major 
d’hivern de la vila. Al llarg del 
temps, el patrimoni cultural es 
va anar descuidant fins que la 
voluntat popular d’Òdena la 
va voler recuperar a partir del 
1984. Recuperada la tradició, 
l’artesanat, els jocs de fusta per 
a les famílies i el joc de la cuca-
nya, enguany la fira fa un pas 
més per vincular-la al territori 
amb el nou format de la Fira 
de la Baronia d’Òdena, la fira 
dels castells i terra de frontera.

Òdena reformula la 
Fira de Sant Sebastià 
amb activitats durant 
tot el cap de setmana 
posant valor a la tra-
dició, la història i el 

patrimoni local

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha ratificat l’acord amb 
l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA) per incloure 
en el conjunt de les infra-
estructures de sanejament 
en alta la nova depuradora 
d’aigües residuals que dona 
servei al nucli de l’Espelt. 
Situada a prop del pou de 
Santa Magdalena, va entrar 
en funcionament el passat 5 
de setembre i des d’aleshores 
ha estat en període de prova.
Es tracta d’una depuradora 
de biodiscs, un sistema de 
manteniment fàcil que està 
dissenyat pensant en pobla-

cions petites. També és una 
infraestructura sostenible que 
no utilitza productes químics 
i consumeix menys electricitat 
que altres.
Aigua de Rigat, S.A, que ja era 
l’operadora del servei d’abas-
tament i sanejament d’aigua al 
municipi d’Òdena, s’ha encar-
regat de l’obra i de la totalitat 
del finançament de la mateixa, 
sense interessos. Emetrà un 
cànon en el rebut de l’aigua 
dels contribuents a raó de 
0,0685€/m3 d’imputació, en 
funció dels m3 consumits. Es 
calcula que la infraestructura 
estarà pagada en uns 32 anys, 
a l’espera que l’ACA compleixi 
el compromís d’aportar finan-

çament públic.
La posada en marxa de la 
depuradora de l’Espelt solu-
ciona una necessitat histò-
rica al municipi, que arriba 
després de molt anys d’espe-
ra. El projecte formava part 
del programa de l’ACA de 
finançament de sistemes de 
depuració a nuclis de menys 
de 2.000 habitants. Però ar-
ran de la crisi econòmica 
l’ACA va comunicar que no 
tiraria endavant el projecte. 
L’agència es va comprometre 
aleshores a finançar l’obra si 
es construïa sota els seus cri-
teris, com ha acabat fent la 
concessionària.

En marxa la nova depuradora de l’Espelt
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

El passat dimarts 21 de 
gener es va reunir el 
Jurat per qualificar els 

treballs presentats pels equips 
que han pres part en el “Con-
curs d’idees per la redacció 
del Projecte de camí de la Po-
bla/Figueres a les Garrigues” 
i proposar el guanyador del 
concurs que servirà per de-
finir un traçat de camí que 
uneixi amb seguretat els dos 
nuclis de població. En les ba-
ses del concurs es demanava 
també que es prevegi el ramal 
del camí per enllaçar amb la 
urbanització del Xaró. 
La sessió va ser pública i 
tothom interessat va poder 
acudir a la sala de Plens de 
l’Ajuntament de la Pobla on 
es va fer l’obertura de sobres 
amb els treballs que roman-

dran anònims fins la publica-
ció de les llistes ordenades de 
classificació.  
És la primera vegada que des 
de l’Ajuntament de la Pobla 
es planteja aquesta forma 

de contractació que ha es-
tat escollida per la dificultat 
del treball i per l’interès de 
l’equip de govern municipal 
a obtenir la millor opció de 
camí segur en el seu pas de les 

Concurs de projectes per al camí de la Pobla/
Figueres a les Garrigues

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt va rebre 
el passat divendres dia 

17 la visita de l’alumnat de 5è 
de l’escola Maria Borés.  
Per primera vegada l’esco-
la participa en el Programa 
de Cultura Emprenedora a 
l’Escola (CuEmE) de la Di-
putació de Barcelona, gestio-
nat en aquest cas pel Consell 
Comarcal de l’Anoia i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt. 
Aquest  projecte s’inicia i 
finalitza en un curs esco-
lar, durant el qual l’alumnat 
constitueix  una Cooperati-
va, dissenya la seva imatge 
corporativa, crea un proto-
tip,  produeix el producte, 
el venen  i, finalment , fan 
una donació dels beneficis a 
una entitat social o ONG, en 
aquest cas serà per “Pulseras 
Candela” una organització 

per la investigació del càn-
cer infanti  que dóna els seus 
beneficis a l’Hospital de Sant 
Joan de Déu.
Els nens i nenes de 5è tre-
ballen en equip i simulen la 
constitució d’una Coopera-
tiva, des de tots els àmbits. 
Avui han vingut a l’Ajunta-
ment per tramitar la part 
legal d’aquest projecte, han 
presentat els documents al 
registre per tal de sol·licitar la 
targeta del  NIF per a crear la 
seva empresa. 
Els ha rebut l’alcalde Antoni 
Mabras i la regidora d’En-
senyament M.Pau Castaño, 

L’Ajuntament rep els alumnes de 5è 
de l’escola Maria Borés

carreteres de Capellades i de 
Carme. Tot dins l’estratègia 
de facilitar la connexió entre 
barris de la Pobla i crear lli-
gams i complicitats entre els 
seus veïns i veïnes. 
L’equip de govern va creure 
imprescindible que els parti-
cipants trepitgessin el terreny, 
veient les dificultats i resolent 
els punts conflictius del traçat 
que potser sobre plànol no es 
fan prou evidents. D’aquí que 
les bases del concurs es van 
redactar de tal manera que 
permetessin la participació 
de professionals joves, vedats 
en altres ocasions. 
L’èxit del concurs ha quedat 
palès per l’acollida que ha 
tingut, són 16 els equips par-
ticipants, tot un rècord de 
participació en aquesta inno-
vadora iniciativa municipal.  

amb els quals  han passat una 
bona estona parlant del  la 

seva cooperativa,  que es dirà 
Comback i produirà sabons. 

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Joe Brew farà una mirada 
al procés sobiranista a 
través de les dades, i ex-

posarà que més enllà de les 
opinions subjectives, existei-
xen dades objectives (i pú-
blicament disponibles) sobre 
Catalunya i el seu procés so-
biranista. Malauradament, 
hi ha una manca gairebé 
total d’un periodisme de da-
des professional que ajuda 
a la ciutadania a entendre 
i explorar aquestes dades. 
Es promouen, en la política 
catalana i espanyola, certes 
mentides fàcilment falsifica-
des per les dades. El propòsit 
d’aquesta xerrada és falsifi-
car les mentides, exposar les 
dades, i donar matèria per a 
discussió.
Joe Brew és analista de dades, 
epidemiòleg i economista. 
Ha treballat al departament 
de salut de Florida (USA), 
a l’agència de salut públi-
ca de Barcelona, a l’oficina 
regional de salut de Tigray 
(Etiòpia) i al Centre d’inves-
tigació en Salut de Mahinça 
(Moçambic). Fa uns quants 
anys que viu a Santa Coloma 
de Queralt.

“Catalunya, in-
dependentisme i 
dades”, xerrada de 
Joe Brew a Sant 
Martí de Tous

ARBRES GENEALÒGICS

DISSENYS EXCLUSIUS
SOBRE CARTOLINA O PERGAMÍ

TEL. 681 026 484

Es lloguen 2 despatxos
 al centre d’Igualada

30m2 (300€) i 25m2 (275€) IVA a part.
     INCLOU: 
     . Wi�
     . Llum
     . Calefacció
     . Aigua 
     . Neteja
     . Sense horaris d’entrada i de sortida
     . Sala de reunions comunitària

Interessats telefonar a: 93 803 05 88  -info@rendaurbana.com 



24  |  COMARCA Divendres, 24 de gener de 2020

MONTBUI / LA VEU 

Montbui està cele-
brant entre el 15 i el 
24 de gener la Festa 

Major d’Hivern. El gruix d’acti-
vitats ja s’han dut a terme, però 
avui divendres finalitzarà la 
festivitat amb la celebració de 
l’acte institucional de comme-
moració del Patró de la Policia 
Local de Montbui. Aquesta ac-
tivitat inclourà el lliurament de 
mencions de reconeixement al 
mèrit als integrants dels cossos 
i forces de seguretat. Tindrà 
lloc el divendres 24, a les 12 
del migdia, a la sala petita de 
Mont-Àgora.

El gruix d’activitats, ja finalit-
zades
Dimecres passat, coincidint 
amb la celebració del patró 
Sant Maure, es va dur a terme 
el tradicional ofici solemne en 
honor al patró Sant Maure a 
l’església de Santa Margarida 
del Nucli Antic.
El dijous16 de gener més de 
200 persones van assistir al 
“Playback” de la Gent Gran, 
celebrat a la Sala Auditori, i on 
el grup “Il·lusió” va fer les delí-
cies dels assistents amb un es-
pectacle plenament consolidat.
Divendres passat, de bon matí, 
més de 400 escolars de pàr-
vuls i primer curs de Primària 
de les escoles montbuienques, 
van assistir a la sala auditori de 
Mont-Àgora a l’espectacle vi-
sual “Kle”, realitzat per la com-

panyia Addaura Teatre Visual. 
També divendres va tenir lloc 
una xerrada l’Ateneu Cultural 
i Recreatiu sobre el Centenari 
de la institució. Davant un cen-
tenar de persones l’historiador 
montbuienc Daniel González 
Caldito va repassar l’evolució 
de l’Ateneu, un dels símbols de 
la vida associativa del nucli his-
tòric montbuienc.
Va finalitzar la jornada de di-
vendres amb 17è Concurs de 
Monòlegs, que va omplir com 
és costum la sala d’actes del 
CCC La Vinícola. Enguany 
una desena de monologuistes 
van competir pels tres premis 
d’aquest certamen. Finalment, 
el primer premi va ser per a 
Lourdes Bayonas. En segona 
posició va quedar Adrián Mo-
reno i el tercer va ser Eduardo 
Mateo.  
Dissabte al matí van continuar 
les activitats amb una matinal 
amb rocòdrom i tirolina al 
Boulevard per a la mainada i 

també amb diversos jocs tradi-
cionals pel públic familiar. Pels 
volts del migdia, la Biblioteca 
Mont-Àgora va acollir l’activi-
tat familiar “Contes a flor de 
pell”, a càrrec de Bosc de Terà-
pies.
El mateix dissabte, però ja a la 
tarda, el Grup d’Esplai Mont-
bui va organitzar diferents ac-
tivitats al Nucli Antic (jocs i 
xocolatada). Paral·lelament a 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu es 
va dur a terme un campionat 
de botifarra.
A les sis de la tarda la Sala Au-
ditori Mont-Àgora convertida 
en una sala polivalent (les gra-
des retràctils, retirades, per-
meten disposar de molt més 
espai) es va omplir amb més 
de 400 persones que van gau-
dir d’una animada festa “Disco 
Per Xics”, que va fer les delícies 
dels més menuts. Música, ball, 
noves tecnologies i teatre, de la 
mà del grup Fadunito. 
Dissabte a la nit va començar 

MONTBUI / LA VEU 

El temporal “Gloria”, de-
vastador a bona part del 
territori català més pro-

per a la costa, va deixar a Mont-
bui unes afectacions molt més 
més lleus. Les pluges intenses 
de dimarts, quan es van reco-
llir més de 70 litres per metre 
quadrat, van provocar una im-
portant crescuda del Riu Anoia 
al seu pas per Montbui. Aquest 
fet no va poder provocar afec-
tacions importants.
Com a conseqüència de les 
fortes pluges, dimarts a la nit 
es va produir un incendi en 
el transformador de llum de 
la Plaça Patrocinio Sevilla. 
Aquest fet va provocar afecta-
cions durant unes hores a l’en-
llumenat públic i també talls 

de subministrament elèctric 
per a particulars de la zona de 
Carretera de Valls, Carrer Sant 
Bartomeu, Carrer Sant Jaume 
i Carrer La Tossa. També cal 
destacar les fortes ràfegues de 

MONTBUI / LA VEU 

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

“Castell de La Tossa”, certamen 
literari que arriba a la seva on-
zena edició. S’estableixen dife-
rents categories: infantil (de 6 a 
13 anys), juvenil (de 14 a 18) i 
la categoria general (majors de 
18 anys).
Podran participar totes aque-
lles obres de tema lliure, escri-
tes en català o castellà. Han de 
ser inèdites, i cada concursant 
podrá presentar fins a dos ori-
ginals. El conte es presentarà 
per quadruplicat, en paper, cò-
pia en CDi amb lletra Arial 12 
a doble espai i amb un màxim 
de cinc pàgines.
Es farà constar un títol, un 
pseudònim i la categoria a la 
qual es presenta el relat. En 
un sobre a part, amb el títol 
del conte i la categoria escrita 
a fora, es faran constar les da-
des personals: nom i cognoms, 
fotocòpia del DNI o document 
similar d’identificació, adreça, 
població, telèfon i correu elec-
trònic.
L’Ajuntament de Montbui es 

reserva el dret de publicar per 
qualsevol mitjà els contes que 
opten al concurs, així com els 
premiats, respectant sempre 
l’autoria del relat. Els guanya-
dors cediran els drets de propi-
etat intel·lectual que poguessin 
correspondre per la difusió i la 
reproducció de la seva obra.
Els premis seran: per al gua-
nyador infantil un lot de lli-
bres; a la categoria juvenil un 
primer premi de 150 euros i un 
segon de 100 euros; i a la cate-
goria general un primer premi 
de 200 euros, un segon premi 
de 150 euros i un tercer de 100 
euros.
Les obres s’han d’adreçar a 
“Concurs de Contes Castell de 
La Tossa”, Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui. El ter-
mini de presentació dels ori-
ginals finalitzarà el divendres 
20 de març. Els guanyadors es 
comprometen a recollir el pre-
mi, o bé a delegar en algú. La 
composició del jugat es donarà 
a conèixer durant la celebració 
del lliurament de premis. El di-
vendres 24 d’abril es lliuraran 
els guardons. La participació 
en aquest concurs suposa l’ac-
ceptació d’aquestes bases.

Nova edició del Concurs de 
Contes “Castell de la Tossa”

El temporal deixa una important 
crescuda del riu Anoia

vent que van tenir lloc la ma-
tinada de dilluns a dimarts, i 
que van arribar a superar els 
70 quilòmetres per hora. Amb 
tot, no es van produir incidents 
remarcables. 

Montbui ha gaudir d’una participada Festa Major d’hivern

a l’Ateneu Cultural i Recreatiu 
el tradicional “Sopar de Sant 
Maure”, el qual va incloure l’ac-
tuació musical de Miguel Díaz.
La darrera activitat celebrada 
dissabte al Nucli Urbà va ser 
una festa musical “Remember”, 
que va tornar a omplir la Sala 
Auditori Mont-Àgora. De la 
mà del DJ Javi Mancebo van 
sonar els millors ritmes dels 
70, 80 i 90 del segle XX i tam-
bé les millors cançons d’inicis 
d’aquest segle XXI. Cal des-
tacar que l’aforament va estar 
limitat en tot moment a 470 
persones.

Diumenge passat es van dur 
a terme nombroses activitats 
al Nucli Antic. D’entrada a les 
12 del migdia, es va celebrar 
una missa a l’església de Santa 
Margarida. Posteriorment es 
va celebrar el tradicional ver-
mut de Festa Major d’Hivern 
a l’Ateneu, i una projecció amb 
les millors imatges del concurs 
fotogràfic d’Instagram organit-
zat durant les darreres festes 
majors al Nucli Antic.  Ja a la 
tarda van finalitzar les activi-
tats a l’Ateneu amb un campio-
nat femení de dòmino i també 
amb una projecció infantil.
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ÒDENA / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
d’Òdena del mes de ge-
ner va aprovar el pres-

supost municipal per al 2020. 
L’alcaldessa Maria Sayavera va 
haver de fer valer el seu vot 
de qualitat, després de l’empat 
entre els vots a favor del grup 
Fem Òdena i els vots en contra 
del grup del PSC – Òdena Pro-
grés, amb l’abstenció  d’ÒAF - 
Òdena a Fons.
L’equip de govern destaca que 
els comptes per a aquest any 
busquen una contenció clara de 
la despesa. Amb un pressupost 
de 4.573.062 euros, la reducció 
de la despesa ordinària previs-
ta per al 2020 és de 36.817,84 
euros. Destaquen l’increment 
de les partides d’Educació per 
a la llar d’infants; de Promoció 
Econòmica per a un pla d’ocu-
pació i un tècnic compartit de 
turisme amb el Consell Co-
marcal de l’Anoia; de Serveis 
Municipals per a la depura-
dora de l’Espelt; de Gent Gran 
per al Projecte Centre de Dia; 
d’Igualtat i Ciutadania per a la 
Fira de les Dones; i de Món Ru-
ral per incrementar el pressu-
post de l’Agrupació de Defensa 
Forestal.
Els comptes d’Òdena per al 
2020 també inclouen inversi-
ons en projectes que preveuen 

l’aprovació de subvencions per 
part d’altres organismes. Des-
taquen els equipaments espor-
tius del camp de futbol amb 
el suport del Consell Superior 
d’Esports de l’estat; la consoli-
dació de la Torre de l’Home-
natge amb subvenció de la Di-
putació de Barcelona i del Pla 
únic d’obres i serveis de Cata-
lunya (PUOSC); o el projecte 
‘Turó del Castell: la memòria 
del guix’, amb subvenció del 
PUOSC i del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional.
D’altra banda, el pressupost 
també vol mantenir els serveis 
que hi havia fins ara, com el de 
la llar d’infants, que consideren 
important. Aquest últim tri-
mestre l’Ajuntament ha obert 
una aula nova a la llar d’infants 
els Vailets, i se n’obrirà una al-
tra a la llar d’infants l’Avió de 
paper durant el segon trimes-
tre d’aquest any. També aposta 
per mantenir oberta la biblio-
teca Atzavara.

Línies de treball per al 2020
L’equip de govern té previstes 
diverses línies de treball per al 
2020. D’una banda, apostarà 
per més participació i transpa-
rència de les decisions de go-
vern; millores a la mobilitat i a 
la connexió entre nuclis i amb 
altres municipis; manteniment 
de carrers i camins; la planifi-

cació industrial del municipi; 
polítiques d’habitatge i de ges-
tió de l’ocupació dels mateixos; 
i millora de la seguretat. D’altra 
banda també treballa en la re-
ordenació d’espais municipals i 
la implantació per al 2021 d’un 
nou sistema de recollida d’es-
combraries, i en la potenciació 
de la vinyala com a patrimoni 
gastronòmic i turístic del mu-
nicipi.
Entre les apostes per a nous 
serveis destaca el Projecte de 
centre de dia i de centre d’aten-
ció a la gent gran, que ha de 
servir per decidir com ha de 
ser, i quins serveis ha de tenir 
i com s’han de posar en marxa. 
Amb una perspectiva de cinc 
anys, el govern municipal tam-
bé vol començar el projecte de 
construcció d’un nou consul-
tori mèdic, finançat pel Servei 
Català de la Salut, que substi-
tuiria el que ara està provisio-
nalment situat al carrer de la 
Font, i mantenint l’actual ser-
vei del nucli del Pla d’Òdena. 
L’Ajuntament d’Òdena també 
vol seguir apostant per l’insti-
tut-escola, que depèn del De-
partament d’Educació.
Pel que fa a la transparència 
en el govern, aquest primer 
trimestre estan previstes tres 
trobades sota el nom ‘L’Ajun-
tament escolta i respon’ als 
diferents nuclis del municipi. 

L’objectiu és doble: apropar 
l’acció de govern als ciutadans 
i escoltar el que els ciutadans 
han de dir al govern. A partir 
d’ara també es podrà veure la 
transmissió del ple en directe 
al canal de YouTube de l’ajun-
tament. I referent a la partici-
pació ciutadana, l’Ajuntament 
d’Òdena vol engegar els pri-
mers pressupostos participa-
tius el 2021.
Un dels objectius de l’Ajunta-
ment d’Òdena és millorar la 
mobilitat dins i fora del muni-
cipi. Ja hi ha hagut una reunió 
amb el secretari general de car-
reteres del ministeri de Foment 
per parlar de la connexió a peu 
entre Igualada i Òdena. 
L’Ajuntament vol millorar la 
connexió a peu amb Vilano-
va del Camí. També treballarà 
per millorar la connexió en 
cotxe entre el Pla de la Masia 
i Igualada a través del carrer 
Igualada. D’altra banda, el go-
vern preveu haver condicionat 
els camins que hi ha al terme 
municipal d’Òdena durant els 
propers quatre anys. 
Òdena també està treballant 
en la planificació industrial del 
municipi. L’equip de govern 
considera que s’ha d’apostar 
per la zona de les Gavarreres 
i la del voltant de l’aeròdrom 
Igualada-Òdena.
Entre les actuacions que estan 

en marxa, l’Ajuntament d’Òde-
na destaca la reordenació dels 
espais municipals per dotar-los 
de contingut, endreçar-los i 
saber què s’hi pot fer a cadas-
cun d’ells. Han de ser espais en 
els quals les entitats tinguin 
un lloc per trobar-se, en què la 
gent gran pugui trobar l’espai 
adequat per dur a terme acti-
vitats, i que els joves se’ls pu-
guin sentir seus. És el cas de la 
nova ubicació de l’Espai Jove o 
de l’Espai de Joc al centre cívic 
del Pla de la Masia.
D’altra banda, aprofitant que 
s’acaba el contracte actual 
amb l’empresa que s’encarre-
ga de la recollida d’escombra-
ries, l’Ajuntament vol trobar 
un nou sistema que millori 
el reciclatge al municipi per 
al 2021. Els motius ecològics 
però també per pressupos-
taris: en els últims anys s’ha 
doblat el preu que paguen per 
cada tona de deixalles que es 
genera a Òdena.
L’Ajuntament també vol po-
tenciar la vinyala tot l’any, 
més enllà de l’organització de 
la Fira dedicada a aquesta va-
rietat de cargol. L’objectiu és, 
amb la col·laboració del Con-
sell Comarcal de l’Anoia i dels 
restauradors del municipi i de 
la Conca d’Òdena, reivindicar 
la vinyala com a patrimoni 
gastronòmic.

Òdena aprova un pressupost amb més contenció i 
mantenint els serveis
El govern aposta aquest any per potenciar els equipaments, la participació i la transparència

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

Temporada 
2020 - 2021Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

EL MAGO POP Teatre Victoria
Dissabte, dia 15 febrer 2020    Hora Sortida:  14.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al Victoria. Entrades garantides a platea
 NADA ES IMPOSIBLE

"NADA ES IMPOSIBLE",  l'espectacle de l'Antonio Díaz - EL MAGO POP, que està triomfant des de la seva estrena el setembre de 2017 al Teatro Rialto de 
Madrid, arriba al Teatre Victòria de Barcelona, oferint un viatge a través de l’extraordinari, ple de sorpreses, diversió, sensibilitat, ritme i emoció, en una 
aventura plena d'il·lusions que con�rma que, quan EL MAGO POP surt a escena, res és impossible!
Després de portar la seva màgia a més de 150 països amb els seus programes a DMAX - on va tenir l'honor de poder sorprendre al mateix Stephen Hawking 
amb un dels seus jocs - i convertir-se en l'il·lusionista més taquiller d'Europa amb el seu anterior espectacle, "LA GRAN ILUSIÓN",  Antonio Díaz torna a demos-
trar la seva inesgotable capacitat per a sorprendre des del primer minut, en aquesta ocasió amb "NADA ES IMPOSIBLE".
Si encara no l'has vist en directe, prepara't per a veure coses increïbles, que et captivaran i t'emocionaran!!
Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

Dissabte, dia 8 febrer 2020       Hora Sortida:  15.15h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a la 
platea

Un dels retrats més àcids i divertits que s'han fet mai sobre la hipocresia social.
La gloriosa trajectòria d’Oscar Wilde va quedar arruïnada sobtadament amb la condemna a dos anys de presó que l’acusava d’indecència per la seva vida privada, només tres 
mesos després d’haver estrenat aquesta comèdia.  L’escriptor, que no es refaria d’un cop tan dur, ja havia denunciat sovint la hipocresia d’una societat cada cop més conservadora 
i controladora sobre la intimitat dels seus ciutadans. Una hipocresia que, de manera premonitòria, esdevindria la protagonista d’aquesta deliciosa obra mestra sobre els embolics 
amorosos de dos joves britànics i les seves secretes dobles vides, la qual anticipa algunes de les principals avantguardes del segle XX.  Diu Paco Nieva que La importància de ser 
Frank és «un perfecte somni de teatre, una comèdia despietada i excèntrica, perfecta, bella i onírica com la vida d’una rosa en les estranyes parets d’un jardí vertical». Una rosa 
delicada que ens recorda allò efímer i revelador que té la bellesa i la vida. Wilde va escriure un giny perfecte ple de saviesa  dramatúrgica i d’intel·ligència vital. Amb les seves  
rèpliques desacomplexades fa que la veritat exploti a la cara dels espectadors que se  senten constantment interpel·lats. La importància de ser Frank. Aquest sentiment de llibertat 
és present en tota la funció. I potser la concreció més ben trobada d’aquesta llibertat la veiem en dos dels personatges femenins, la Gwendolen i la Cecily, que viuen amb tanta o 
més intensitat la seva vida somniada que no pas la seva vida real. On són els límits de cadascú de nosaltres? Per què ens autocensurem? Com  podem arribar a ser, amb plenitud, 
nosaltres mateixos? Encara que potser costi de veure, ja que ens trobem  davant d’una comèdia lluminosa, dins de La importància hi ha també una forta pulsió de mort. Com tota 
obra d’art que ens ressona, després de més de cent anys de ser creada, el que ens explica Wilde de com viure està profundament lligat al fet que això d’existir (que sapiguem 
nosaltres) només passa una vegada i que la nostra «estada» en aquest món només té sentit si arribem a ser lliures.

LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK  POLIORAMA
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí va 
aprovar, per unanimi-

tat, el Pla Local de prevenció 
de residus. El regidor de Medi 
Ambient, Rafael Gabarri, ex-
plica que “el Pla s’ha concebut 
com una eina fonamental en la 
gestió dels residus al municipi, 
marcant els passos a seguir en 
els propers anys per tal de mi-
llorar en la recollida selectiva 
de residus, tant en quantitats 
com en qualitat, i aconseguir 
que la generació d’aquests 
residus no vagi en augment”.
L’elaboració del Pla ha servit 
per identificar la generació 
actual de residus i definir, en 
conseqüència, les actuacions 
necessàries per assolir-ne els 
objectius marcats, és a dir, la 
reducció de residus.

Objectius i continguts del 
Pla Local de Prevenció de 
Residus
El Pla local de prevenció de 
residus s’ha concebut per de-
senvolupar-se en 8 anys, del 
2019 a 2026. El principal ob-
jectiu del Pla és promoure la 
prevenció en la generació de 
productes i reduir aquelles 
fraccions que es generen en 
quantitats importants i que 
tenen també un impacte eco-

nòmic destacat.
També pretén incorporar en 
els hàbits diaris actuacions 
que fomentin el consum res-
ponsable, incrementar la im-
plicació i participació activa 
i compromesa dels diferents 
sectors socials i econòmics i 
incentivar econòmicament les 
bones pràctiques de prevenció 
de residus.
Com a objectius quantitatius 
el Pla es marca per aquest 
2020 la reducció en un 50% 
el malbaratament alimentari 
respecte els nivells existents 
l’any 2010 en els àmbits de la 
distribució en detall, la restau-
ració, el càtering i el domèstic.
També contempla la reducció, 
respecte dels índex del 2007, 

en un 90 % de la totalitat de 
bosses comercials amb nanses 
d’un sol ús de plàstic no bio-
degradable en tots els formats 
comercials.
A més llarg termini, el Pla 
marca la reducció d’un 8% en 
la generació per càpita, asso-
lint un objectiu de generació 
del 1,09 kg/habitants/dia pel 
2026. El 2018 ja es va reduir 
en un 2,54% la generació per 
càpita respecte l’any 2006, pas-
sant de 1,21 kg/hab/dia a 1,18 
kg/hab/dia.
Per garantir aquests objectius, 
el Pla s’ha estructurat en tres 
blocs: la diagnosi preliminar 
de prevenció i gestió muni-
cipal de residus de Vilanova 
del Camí; l’establiment dels 

Vilanova del Camí compromesa amb la reducció 
i prevenció de residus

objectius de prevenció i l’abast 
d’aquest Pla, i la descripció de 
la metodologia i els passos a 
seguir per tal de donar respos-
ta als objectius de prevenció 
de residus establerts prèvia-
ment.
Per assolir els objectius es 
proposen una sèrie d’accions 
agrupades per àmbits, línies 
estratègiques i accions adreça-
des a diferents públics. El Pla 
ha dissenyat 22 actuacions per 
implementar entre el 2019 i el 
2026 i marca les directrius per 
fer-ne un seguiment tenint en 
compte diferents indicadors.

Antecedents
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí es va acollir a la con-

vocatòria per a l’any 2017 de 
subvencions per a projectes 
de prevenció i preparació per 
la reutilització de residus mu-
nicipals. Una convocatòria 
que es va resoldre amb la con-
cessió d’una subvenció per a 
l’elaboració d’un Pla Local de 
Prevenció de Residus per de-
senvolupar entre 2019 i 2026.
El passat mes de maig es va 
signar el contracte amb l’em-
presa ECOSTUDI SIMA SLP 
, per l’elaboració d’aquest Pla 
Local de Prevenció de Resi-
dus; el qual se’ns presenta el 
document final al mes de de-
sembre de 2019.

Altres punts del ple
L’Ajuntament va aprovar inici-
ar l’expedient per al contracte 
per a la prestació del servei i el 
manteniment de l’enllumenat 
públic i semafòric de Vilano-
va del Camí. El contracte es 
farà per procediment obert i 
tramitació ordinària i tindrà 
un valor estimat de 841.000 €. 
La durada del contracte serà 
de cinc anys, quatre més un 
de pròrroga.
Després de l’aprovació 
d’aquest punt al Ple de Vi-
lanova, l’Ajuntament ha de 
redactar el plec de clàusules 
administratives i les prescrip-
cions tècniques que han de 
regir el contracte i el procés 
d’adjudicació.

Tres dies de dol a Jorba per la pèrdua del forner Jaume 
Teixé quan creuava l’Anoia pel camí del Figuerot
JORBA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Jorba 
ha decretat tres dies de 
dol oficial, del 23 i al 25 

de gener (aquest inclòs), per la 
mort de Jaume Teixé Aribau, 
el forner del municipi, que ha 
estat víctima del temporal.

Anul·lades totes 
les activitats
També, en senyal de dol, la 
bandera de l’Ajuntament one-
ja a mig pal i queden anul·lats 
tots els actes i activitats previs-
tes per aquests dies.
L’Ajuntament, en un comuni-
cat, “agraeix la tasca de tots 
els cossos de seguretat i emer-
gències que s’han desplegat al 
lloc dels fets;  Protecció Civil, 
Policia local del municipis ve-
ïns, ADF, Creu Roja, Bombers 

Jaume Teixé i Aribau.

El riu Anoia, ahir al migdia, al seu pas per l’indret on va perdre 
la vida el veí jorbenc 

i voluntaris per la seva feina 
ingent”.
Jaume Teixé, de 54 anys d’edat, 
va perdre la vida ahir al matí 
al camí del Figuerot, que co-
munica Jorba amb la carretera 
de Tous, quan circulava amb el 
seu vehicle creuant el riu Ano-
ia, que baixava amb un fort 
cabal per damunt de la passe-
ra, just abans que el trànsit fos 
prohibit per l’Ajuntament.

Veïns de Jorba van localitzar 
sense vida fora del seu vehi-
cle en Jaume Teixé, a un qui-
lòmere del nucli, segons va 
informar l’agència ACN. Ahir 
al migdia encara no s’havia lo-
calitzat el cotxe.
Jaume Teixé era molt conegut 
a Jorba, havia estat regidor de 
l’Ajuntament i actualment era 
el marit d’una regidora del 
govern municipal d’ERC, Síl-
via Escura, mestra de profes-
sió. Enginyer, feia uns anys va 
canviar el seu devenir profes-
sional per passar a cuidar-se 
del forn de Jorba, un dels més 
coneguts de l’Anoia per la seva 
producció artesanal. Pare de 
dos fills, Roger i Gemma, en 
Jaume, de caràcter força obert, 
estava molt compromès amb 
la nostra cultura i tradicions. 
Descansi en pau.
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CAPELLADES / LA VEU 

El diumenge 12 de gener 
s’ha fet l’entrega de pre-
mis del Concurs Infan-

til de Pessebres organitzat des 
dels Amics dels Pessebres de 
Capellades i de la Parròquia 
de Santa Maria de Capellades, 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Capellades i les escoles 
Mare del Diví Pastor i Mar-
quès de la Pobla.
A la presentació de l’acte es va 
agrair la participació a la gai-
rebé trentena de nens i nenes 
en aquest concurs “no com-
petitiu, fet per continuar amb 
aquesta tradició, que també es 
pot veure amb l’exposició de 
Pessebres que hi ha l’església, 

VALLBONA D’A / LA VEU 

El debat públic sobre 
l’Antena de Telefonia 
Mòbil de la Miranda 

es durà a terme en el pròxim 
ple municipal del dilluns 27 
de gener. Ara mateix, és una 
incògnita el vot de la resta de 
forces de l’atomitzat consisto-
ri de Vallbona d’Anoia.
El treball d’investigació ha 
estat una cooperació entre el 
Grup Municipal i la veïna de 
la zona, Jèssica Hernández. 
Hernández va formar part de 
la llista electoral i és una ta-
lentosa biòloga vallbonenca.
Actualment, té vint-i-tres 
anys i és graduada en Biolo-
gia amb menció especial en 
Biologia Molecular, Cel·lular 
i de Sistemes. Està acabant el 
Màster en Biotecnologia Mo-
lecular i cursa un Màster en 
Higiene, Qualitat i Seguretat 
Alimentària. També ha escrit 
un article en el marc de la 
publicació del llibre lligat al 
programa acadèmic Hands-
on Science.
“Hem aconseguit demostrar 
que l’Antena de Telefonia és 
una amenaça permanent per 

la Salut Pública del poble i, 
en especial, dels veïns de la 
zona” afirma Pere Masagué, 
portaveu del Grup Municipal. 
“Hi ha una casa a trenta me-
tres, és qüestió urgent treure 
l’antena de la zona” afirma el 
també regidor Pau Ter.
La moció exposa que les an-
tenes de telefonia mòbil hau-
rien d’estar situades a 500 
metres dels habitatges i 50 
metres d’alçada, segons els 
estudis de la periodista sobre 

ciència Blake Levitt i el seu 
col·lega el Dr. Henry Lai.
Reforçant aquest concepte, 
hi ha estudis epidemiològics 
que demostren que augmenta 
un 80% la prevalència de patir 
símptomes neuro-comporta-
mentals adversos en pobla-
cions que viuen a distàncies 
menors a 500m de distancia 
d’estacions base de telefonia, 
tal com s’afirma a l’article ci-
entífic de J. M. Pearce (2019).
També exposa la relació entre 

Som Vallbona-JUNTS inicia el camí polític
cap a la supressió de l’Antena de la Miranda

la radiació de radiofreqüèn-
cia de les antenes i els casos 
de càncer. La moció afirma 
que l’exposició a les radia-
cions de radiofreqüències a 
nivells no-tèrmics ha resultat 
en efectes biològics en hu-
mans, animals i cèl·lules es-
tudiades de manera aïllada, 
incloent-hi un risc incremen-
tat de patir càncer, tal com 
s’afirma en l’estudi publicat a 
Oncology Letters.
En aquesta línia, afirma la 
moció que s’han donat danys 
en l’ADN i en alguns mecanis-
mes de reparació de l’ADN, 
danyant processos cel·lulars 
que donen lloc a càncer, tal 
com s’explica en l’article publi-
cat a la revista Environmental 
Pollution 221.
La moció conclou les seves 
evidències exposant l’efecte 
que tenen les Radiacions de 
Radiofreqüència en els in-
fants, un col·lectiu d’especial 
risc i que està més exposat a la 
radiació, ja que els seus teixits 
són més absorbents i estan en 
creixement cel·lular i cerebral. 
Afirma també que pot tenir 
efectes en la salut física, men-
tal i cognitiva dels infants de la 

PIERA / LA VEU 

El passat diumenge dia 19 de 
gener es va celebrar l’aplec  de 
Sant Sebastià a Santa Creu de 
Creixà, amb la participació 
principalment dels veïns i 
les veïnes de Can Canals i La 

Fortesa.
La celebració va comptar amb 
una missa a l’ermita.
Seguidament, els assistents 
van degustar el cava servit 
amb porró i van poder adqui-
rir els tortells típics de Sant 
Sebastià. 

zona i del municipi.
La moció acaba demanant 
que de cap manera es renovi 
el contracte que permet que la 
base de telefonia de la Miran-
da segueixi activa (aquest
contracte expira en la present 
legislatura).
Alhora demana que el govern 
comuniqui a l’empresa lloga-
tera de l’espai la voluntat del 
Ple d’enretirar amb la celeritat 
més gran possible la Base de 
la Miranda i integrar la zona 
dins el paisatge forestal que 
envolta Vallbona.
Tot plegat, garantint que el 
municipi no perdi cobertura 
tal com recull el marc legal 
vigent.

Som Vallbona-JUNTS por-
tarà a ple la defensa del 
President de la Generalitat
En un altre ordre de temes, 
la formació aliada amb Junts 
per Catalunya presentarà una 
moció per donar suport al 
President i contra la resolució 
il·legal de la Junta Electoral 
Central. “No hi ha diàleg just 
en la negociació desigual, cal 
acabar amb la repressió” di-
uen Pere Masagué i Pau Ter.

on enguany hi ha col·laborat 
pessebristes de Corbera de 
Llobregat, Capellades, i Vila-
nova d’Espoia”.
Seguint el procediment, el Ju-
rat passa per les cases per va-
lorar els pessebres. Els aspectes 
que es tenen més en compte, 
segons van detallar, són que el 
pessebre disposi de naixement, 
anunciata i reis; la presència de 
la molsa o elements vegetals 
com suro, pedres o terra i els 
materials utilitzats. També es 
té present les proporcions de 
les figures o els elements dins 
el pessebre, així com la il·lumi-
nació, la idea o disseny.
En el concurs es van proposar 
dues novetats per a la propera 
edició: que les persones gua-

nyadores tinguin la possibilitat 
de muntar el pessebre a l’es-
glésia de Santa Maria de Ca-
pellades el proper Nadal i que 
la participació s’ampliï fins a 
quart d’ESO.
Tots els participants van rebre 
el tradicional conte de Na-
dal i també uns obsequis del 
Monestir de Sant Benet de 
Montserrat. Els accèssits, per 
a Paula Riba i per als germans 
Torrens Monfort, van ser gen-
tilesa de la parròquia. El tercer 
premi, per als germans Trepat 
Campoy, va ser de la família 
Aloy Carné. Les dues copes 
del segon premi –per a la Júlia 
Clemente- i del primer –per a 
Miquel Cantero- van ser de la 
família de Josep Mª Valls.

Entrega de premis del Concurs infantil 
de pessebres a Capellades

Cava i tortells per celebrar 
l’Aplec de Sant Sebastià
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge unes 
150 persones s’han 
reunit a la Sala d’Actes 

del Museu Molí Paperer de Ca-
pellades per participar a l’acte 
de nomenament del capelladí 
Ton Font com a Fill Predilecte 
de Capellades.
L’acte va començar amb la in-
tervenció del regidor de Cul-
tura Àngel Soteras, qui va des-
tacar com “veient aquest càlid 
acolliment amb què heu rebut 
al Ton encara ens refermem 
més en aquest nomenament 
proposat per la Comissió, cap 
a una persona que ha treballat 
per la cultura”. Al llarg d’uns 
quaranta minuts es va repas-

sar la vida del Ton, recordant 
les moltíssimes experiències 
que ell va impulsar al llarg de 
la seva vida: les diferents pu-
blicacions de llibres i revistes, 
la creació d’una empresa de jo-
guines de fusta, les companyies 
teatral, de ball i de mim que va 
crear. La tasca més pedagògica 
promoguda des d’escoles com 
primer El Timbal i després La 
Tarima, que van contribuir a 
difondre una personal mane-
ra d’entendre la interpretació i 
que han estat bressol de grans 
actors i actrius catalanes.
La Montse Garcia i el Fran 
Guinart, van ser els encarregats 
de posar veu al guió biogràfic 
gestat des d’una comissió que 
ha treballat intensament per 

Ton Font, Fill Predilecte de Capellades

posar en valor i ordenar els 
múltiples calaixos d’una peça 
complexa com el mateix Ton 
Font. També hi van participar 
l’actor Toni Albà, reconeixent 
els seus ensenyament com a 
mestre, i els capelladins Joan 
Còdol i Jaumet Bernadet, que 
també varen coincidir en dife-
rents moments personals i pro-
fessionals de les seves vides.
L’encarregat de tancar l’acte va 
ser l’alcalde, Salvador Vives, tot 
entregant-li el títol de Fill Pre-
dilecte de Capellades. En Ton 
va agrair la tasca de tothom i el 
reconeixement.
Posteriorment al Mirador del 
Museu Molí Paperer es va fer 
un brindis pel Ton i les foto-
grafies amb l’homenatjat.

CAPELLADES / LA VEU 

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

l’Ajuntament de Capellades en 
dos programes, Treball i For-
mació i Enfeina’t, que ha posat 
en marxa el Consell Comarcal 
de l’Anoia, amb subvencions 
rebudes del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, amb cofinança-
ment de la Generalitat, el Fons 
Social Europeu i del Minis-
terio de Empleo y Seguridad 
Social.
Dins el programa Treball i For-
mació s’ha contractat a 3 per-
sones, per a realitzar tasques de 
manteniment, millora i condi-
cionament de parcs, jardins i 
espais verds. Treballaran a jor-
nada complerta, 2 durant un 
any i 1 altra 6 mesos.
El programa Enfeina’t ha ocu-
pat a 2 persones més, a jornada 
complerta i per 12 mesos. Una 
d’elles també s’ubicarà a la Bri-

gada Municipal per realitzar 
tasques de manteniment urbà i 
manteniment i reparació d’ins-
tal·lacions i habitatges. L’altra 
persona estarà dins el projecte 
de Medi Ambient, Energies i 
Sostenibilitat, realitzant tasques 
informatives i de suport dins el 
servei d’atenció del Porta a Por-
ta a Capellades. 
La voluntat de l’Ajuntament 
és, igual que en els darrers 

Nous Plans d’Ocupació donen feina a 
cinc persones

anys, continuar oferint aques-
tes places per a les persones 
en situació de desocupació i 
amb dificultat d’incorpora-
ció al món laboral. A banda 
de la seva contractació també 
rebran determinades acci-
ons formatives amb l’objectiu 
d’augmentar els seus recursos 
acadèmics, els professionals 
i les eines de cerca de feina i 
reinserció laboral. 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest passat any 2019 
s’ha consolidat la ten-
dència a l’alça en el 

número de visites al jaciment 
arqueològic de l’Abric Romaní 
de Capellades. 
Al llarg de l’any l’Abric ha aco-
llit 6304 persones, 3929 en 
grup i 2375 de manera indivi-
dual.
Aquests visitants han pogut 
gaudir d’una experiència to-
talment guiada que dura apro-
ximadament una hora. A la 
primera part es pot veure una 
exposició d’immersió temàtica 
sobre l’ocupació neandertal de 
l’Abric Romaní, situada a l’edi-
fici de serveis. A continuació 
es passa al mateix jaciment, on 
es pot visionar un audiovisual 
sobre els neandertals de l’Abric 
i la recerca científica que s’hi 
fa. La persona que fa de guia 
explica in situ el jaciment i el 
registre arqueològic, mostrant 
físicament algunes de les tro-
balles que s’hi han fet. La dar-

rera part és un taller de tir amb 
propulsor i un de tir amb arc, 
per experimentar tècniques de 
cacera de la prehistòria.
El jaciment de l’Abric Romaní 
és obert els matins de diumen-
ge d’11 a 14 hores -amb les vi-
sites que comencen a les 11:15 
i 12:45-. 
La resta de dies de la setmana 
és possible la visita però no-
més per a grups de mínim 15 
persones i cal haver reservat 
prèviament. Per a més infor-
mació i reserves es pot trucar 
al 93.801.28.50, el telèfon del 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades.

Es consolida el número de 
visites a l’Abric Romaní 

CAPELLADES / LA VEU 

Carmen Ventura i Gre-
gorio Aznar han fet 
donació a l’Arxiu Mu-

nicipal de l’Ajuntament de 
Capellades d’un interessant 
conjunt de 25 grups de do-
cuments d’entre els anys 1816 
i 1951. S’hi recullen escriptu-
res, testaments, amillarament 
de riqueses i d’altres informa-
cions patrimonials.
Des del consistori se’ls ha 
agraït aquesta documenta-
ció pel seu valor informatiu 
i cultural i l’Ajuntament ha 

manifestat el seu compromís 
d’afavorir-ne la preservació i 
divulgació.
El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, destaca “la impor-
tància de gestos com el de la 
família Aznar Ventura. Docu-
mentació com la seva permet 
resseguir la petita història 
de la nostra vila, de la seva 
gent, d’empreses i tallers, etc. 
Cal, evidentment, agrair-los 
aquesta donació i encoratjar 
també persones i empreses en 
possessió de fons documen-
tals igualment interessants 
que segueixin el seu exemple ”.

Donació de documents a 
l’Arxiu Municipal 
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MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa seguirà desple-
gant al llarg d’enguany 

campanyes de sensibilització i 
de comunicació sobre els im-
portants efectes negatius en el 
medi ambient i en l’economia 
del municipi i de tots els seus 
veïns que provoca la generació 
de residus impropis a les àrees 
de contenidors distribuïdes ar-
reu del poble.
En aquest sentit, el percen-
tatge d’impropis presents als 
envasos, per exemple, fa pujar 
o baixar els ingressos que l’or-
ganització Ecoembes efectua al 
consistori. Mentrestant, els im-
propis presents a la fracció or-
gànica compliquen el reciclat-
ge i l’obtenció de compost de 
qualitat i fan que pugin o bai-
xin les despeses que es paguen 
a la planta de compostatge. 
En canvi, reciclant els residus 
orgànics correctament es re-
dueix l’impacte ambiental que 
generen (lixiviats, emissió de 

gasos d’efecte hivernacle...) i 
se’ls dona un nou ús, transfor-
mant-los en electricitat o en 
compost per adobar els camps. 
La presència d’altres materials 
com bosses de plàstic, pots de 
vidre o tèxtils a l’orgànica di-
ficulta el procés de reciclatge. 
Per tant, reciclant les restes or-
gàniques correctament s’acon-
segueix més estalvi per cada 
tona d’orgànica que no entra a 
l’abocador, més retorn econò-
mic segons siguin la quantitat 
i qualitat dels residus orgànics 
recollits selectivament i un 
menor impacte ambiental dels 
residus que es generen.
Així doncs, a part dels costos 
mediambientals directes la ge-
neració d’impropis implica un 
sobrecost econòmic directe per 
a l’Ajuntament -que ha de pa-
gar el tractament d’aquests im-
propis- i una disminució d’in-
gressos per la penalització de 
deixar de rebre una part del re-
torn de cànon que paga l’Agèn-
cia de Residus per fomentar el 
reciclatge. 

Masquefa aposta per reduir 
la presència d’impropis a 
les àrees de contenidors

MASQUEFA / LA VEU 

L’estiu del 2019 va en-
trar en funcionament 
a Masquefa el nou pàr-

quing permanent per a cami-
ons ubicat al polígon indus-
trial de La Pedrosa, al carrer 
la Pedrosa número 2 (al costat 
de la companyia de distribu-
ció de queviures Mercadona).
La infraestructura està gestio-
nada per la Benzinera Pedrosa 
Center (Grup Petronieves), 
empresa que disposa de la 
concessió d’ús dels terrenys de 
titularitat pública on està ubi-
cat l’aparcament. El pàrquing 
es troba operatiu durant les 24 
hores del dia, els 365 dies de 
l’any, i compta amb un total de 
41 places destinades a vehicles 
de gran tonatge. A més, també 

disposa d’un tancament peri-
metral i d’un sistema de cà-
meres de videovigilància amb 
l’objectiu de garantir la segu-
retat i el benestar de totes les 
mercaderies i de tots els usua-
ris que en fan ús. 
La taxa per ús d’una plaça 
d’aparcament ha quedat fixada 

El polígon de La Pedrosa es dota amb un nou pàrquing per a camions 

L’espai té capacitat per 
a 41 vehicles de gran 

tonatge i compta 
amb sistemes de 
videovigilància

aquest any 2020 en 124€ (IVA 
exclòs) per als habitants de 
Masquefa. Per a més informa-
ció podeu trucar al telèfon 93 
772 85 36 o enviar un correu 
electrònic a l’adreça medios-
depago@petronieves.com.
El Grup Petronieves, en qües-
tions de mobilitat, ofereix 
serveis per al professional del 
transport i estacions de servei. 
Per a empreses, gestiona la co-
mercialització d’electricitat i 
gas natural. A més, és expert 
en instal·lacions domèstiques 
i professionals. Carburants 
Axoil és l’operador petrolí-
fer del grup, especialitzat en 
distribució de combustibles a 

l’engròs des de 2006.
Una infraestructura clau per a 
un dels principals pols d’atrac-
ció empresarial de l’Anoia
El pàrquing per a camions 
ubicat a La Pedrosa –que con-
centra una important repre-
sentació del sector industrial i 
logístic de Masquefa- respon a 
la necessitat d’ordenar el tràn-

sit de mercaderies de la zona, 
la pernoctació dels vehicles i 
la millora de la mobilitat i els 
serveis del polígon, en una 
zona que compta amb un alta 
activitat diària degut a la pre-
sència de grans indústries.
Precisament, els moviments 
industrials i logístics de les 
empreses que operen a la zona 
i que hi tenen les fàbriques 
feien necessària la creació 
d’aquest nou pàrquing. L’es-
pai serveix, doncs, per re-
ordenar el sector, i de pas 
donar sortida a l’acumulació 
de camions al polígon, que 
aparquen de manera irregu-
lar en tota la zona.
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CALAF / LA VEU 

Ja tenim aquí la 4ª edició 
del Festival MEB (Mú-
siques per Escampar la 

Boira) del Casino de Calaf. 
Com ja és tradició, el mes 
de febrer començarà la nova 
programació d’aquest festival 
musical que ha esdevingut 
un referent calafí. Des del 22 
de febrer i fins al 30 d’abril, 
el Casino de Calaf serà l’am-
fitrió de 6 concerts inoblida-
bles amb artistes de renom 
nacional. 
Carles Cases serà l’encarre-
gat d’engegar el Festival MEB 
2020 amb el projecte ‘Carles 
Cases diu Llach’ el 22 de fe-
brer. El següent a la llista és 
Salva Racero, que ja va par-
ticipar en l’edició anterior 
del festival, però enguany ho 
farà amb el seu nou disc ‘Im-
mortals’ el 7 de març. El 21 
de març arriba Marc Parrot, 
conegut pel seu personatge El 
Chaval de la Peca, presentant 
‘Refugi’ en un format únic, a 
una iurta a la plaça dels Ar-
bres. El 4 d’abril serà el torn 
del teatre musical ‘Una altra 
estrena’, una producció de la 
Xarxa de Teatres d’Ateneus de 

Catalunya. El 25 d’abril torna-
rem a comptar amb els autors 
de ‘Maleïdes les guerres’, però 
amb el seu nou projecte ‘Vo-
lem (si volem)’, de la mà de 
Carles Beltran, Lali Barenys 
i Namina. El grup Bemba 
Saoco serà l’últim artista del 
festival amb un concert ben 
especial, el públic estarà situ-
at entre els músics i tothom 
portarà auriculars! El concert 
tindrà lloc el 30 d’abril. 
Com en les darreres edici-
ons, les entrades es podran 
adquirir de forma anticipada 
al portal Entrapolis.com o a 
taquilla del Casino de Calaf. 

Tot a punt per a una nova edició del 
Festival MEB al Casino de Calaf

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf, 
a partir de la proposta 
i col·laboració de dife-

rents persones aficionades a 
córrer del municipi, va orga-
nitzar aquest diumenge 19 de 
gener al matí la primera cursa 
de muntanya i caminada po-
pular “Tocats per la campa-
na”.
Tot i l’adversa climatologia, 
a partir de les 09:45 h prop 
d’un centenar de persones 
van dirigir-se a la plaça Gran, 
punt de sortida, a recollir 
el seu dorsal per participar 
d’aquesta fita esportiva.
A les 10.30 h, al so del cam-
panar de l’església de Sant 
Jaume de Calaf, es va iniciar 
la primera sortida amb les 
35 persones participants a la 
cursa llarga de 10 km i, se-
guidament, també van sortir 
els 30 caminants que van fer 
la ruta de 6,5 km. A les 11 h, 
i també guiats pel repic de 
campanes, van sortir la resta 
de corredors i corredores, un 
total de 21, que realitzaven la 
ruta de 6,5 km. Pel que fa a la 
cursa infantil, aquesta va sor-
tir a les 12 h des del replà de 
l’ermita de Sant Sebastià i va 

fer un recorregut de 800 m on 
hi van participar una desena 
d’infants a partir de 7 anys.
Les diferents modalitats de 
cursa i també la caminada 
van finalitzar al replà de l’er-
mita de Sant Sebastià, on els 
participants havien de tocar 
la campana de l’ermita per 
tancar la ruta, i on es servia 
xocolata desfeta.
Els organitzadors es mostren 
molt satisfets amb l’organitza-
ció de l’acte, ja que va comp-
tar amb la participació de 
persones d’arreu del territori 
de municipis com: Capella-
des, Solsona, Torà, Igualada, 
Jorba, Sant Guim, Copons, 
Sant Pere Sallavinera... I per 
això, es plantegen mante-
nir-la a l’agenda esportiva de 
Calaf i fer-la créixer.
Per participar-hi, no era ne-
cessari realitzar una inscrip-
ció prèvia, ni calia abonar cap 
import, però es podia fer una 
aportació voluntària en so-
lidaritat amb “La marató de 
TV3” que va permetre recap-
tar 131,5 euros que es desti-
naran a la lluita contra malal-
ties minoritàries. A més, es va 
obsequiar amb unes campa-
nes en miniatura als partici-
pants des les curses.  

Èxit de la primera cursa 
de muntanya i caminada 
‘Tocats per la campana’

CARME/ LA VEU 

El carmetà Jordi Sellarès i 
Poch, que fou alcalde de 
Carme de 2007 al 2016, 

ha mort aquest dimarts a l’edat 
de 64 anys, en no poder supe-
rar una malaltia. La notícia de 
la seva mort ha causat un lògic 
trasbals al seu poble, i a les files 

d’Esquerra Republicana, partit 
on militava des de feia molts 
anys. Sellarès, de caràcter molt 
obert i dialogant, va dedicar 
bona part dels seus reptes a 
Carme per a aconseguir do-
nar-li un potencial turístic i de 
defensa natural, promovent la 
creació de la Ruta de l’Aigua i 
el Centre d’Interpretació, així 

Mor Jordi Sellarès i Poch, 
exalcalde de Carme

com la recuperació d’elements 
històrics del poble. També du-
rant els anys 80 va ser alcalde 
d’Orpí.
Sellarès, que feia poc estava re-
tirat, havia estat durant molts 
anys tècnic de cooperació de 
l’Ajuntament d’Igualada. Va ser 
acomiadat dimecres a l’església 
de Sant Martí de Carme.



Una tanda de penals històrica classifica a l’Igualada Rigat pels 
quarts de la WSE Cup
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 7 (3)
SCANDINO 6 (2)

Una mà meravellosa 
d’Elagi Deitg després 
de 13 penals va des-

fermar l’eufòria a Les Comes. 
Després d’un partit intensís-
sim i d’una tanda de penals 
angoixant el porter arlequinat 
li aturava el 14é llançament a 
Gelmà i classificava l’IHC RI-
GAT pels quarts de final de la 
WS Europe Cup. Va ser una 
victòria èpica davant de 800 
espectadors que van tornar 
a fer gran la llegenda de la 
Força de les Comes. Ara es-
pera el potentíssim Barcelos 
portuguès (rival de la segona 
i tercera copa d’Europa del 
club). Però, de moment, nin-
gú podrà esborrar les sensaci-
ons d’una remuntada d’infart. 
Aquest 18 de gener del 2020 
s’afegirà, per mèrits propis, a 
la llarga història de 70 anys de 
l’Igualada Hoquei Club.
La diferència entre catalans 
i “reggiani” era de només un 
gol. Una prima distància en-

tre l’èxit i el fracàs que es va 
mantenir així de fràgil durant 
tot el partit (pròrroga inclo-
sa). Els igualadins van manar 
sempre en el marcador i van 
arribar a tenir els dos gols de 
diferència que els donaven el 
pas a quarts. L’Scandiano va 
demostrar, però, ser un rival 
duríssim i sempre va aconse-
guir tornar-se a posar en el 
partit (fins al darrer segons, 
fins al darrer penal).
Els de Francesc Linares es van 
avançar al minut 7 amb un 
gol de Méndez rematant ras i 
de primera un passi interior. 
Només 13 segons després els 
italians van empatar a través 
de Gelmà que es va quedar sol 
al segon pal en el servei d’una 
falta. Era la demostració més 
evident que res seria fàcil.
L’IHC es va tornar a avançar 
10 minuts més tard amb una 
contra que Yeste va definir 
al pal llarg. Però ja hem dit 
que l’Scandiano havia vingut 
a lluitar fins a l’últim segon. 
I s’ho van prendre al peu de 
la lletra. Quan el marcador ja 
estava a 00:00 Festa va rebre 
un passi de Coy (que havia 

regatejat 3 rivals) i va marcar 
al segon pal. Botzina si, però 
àrbitres no. I com marca el 
reglament fins que no xiula 
l’àrbitre el joc no s’acaba i el 
gol va pujar al marcador.
Segona part encara més boja, 
i amb pròrroga i penals
Només arrencar la segona 
meitat els “rigats” es van tor-
nar a avançar en el marcador. 
Un passi interior de Tety Vi-
ves que la defensa italiana va 
desviar a la xarxa. El mateix 
Tety podria haver avançat de 
dos als igualadins amb un pe-
nal que no va poder aprofitar. 
La sort que va faltar aquí va 
arribar un minut més tard, 
quan un rebot a la tanca va 
ajudar que Ton Baliu fes en-
trar la bola dins. Era el gol 
de la classificació. Els dos de 
diferència pujaven al marca-
dor. La “remuntada”, però, va 
tornar a durar poc. 38 segons 

després, Gelmà va tornat a 
marcar. I encara ho va fer un 
altre cop 4 minuts més tard. 
Era la “contra-remuntada”. El 
4 a 4 classificava als italians…
La bogeria no semblava vo-
ler marxar. Havia arribat per 
quedar-se. Minut 11, Bars 
d’una cullera rasa feia el 5 a 4. 
Minut 13.10, l’incombustible 
Tataranni tornava a empatar 
aixecant una bola per sobre 
de l’Elagi. L’IHC estava fora 
d’Europa. Però Ton Baliu va 
prendre la responsabilitat de 
tirar un penal que va tornar 
a igualar l’eliminatòria. Que-
daven 11 minuts… però es-
tranyament es va establir una 
treva i res no es va moure.
Es va haver d’anar, per tant, 
a la pròrroga. I només co-
mençar Sergi Pla va marcar 
el 7 a 5 en una contra. L’equip 
va sabut jugar tot i estar a 9 
faltes … quedaven 0 segons 

per acabar la primera meitat i 
l’Scandiano ho va tornar a re-
petir. Coy rematava a la des-
esperada i Gelmà la desviava 
dins. Botzina si, àrbitres no. 
Gol al marcador.
En tota la segona meitat no 
hi va haver canvis i els dos 
equips es van haver de llançar 
al pànic dels penals. I així va 
ser la seqüència d’una tanda 
història.
Méndez Gol 1-0, Gelmà Gol 
1-1, Tety Gol 2-1, Coy fora, 
Ton pal, Tataranni fora, Pla 
fora, Festa Gol 2-2, Bars pal, 
Ballesteros fora…
Angoixa absoluta a les Co-
mes. La sèrie de 5 deixava pas 
a un tir per equip…
Tety fora, Tataranni atura 
l’Elagi, Méndez Gol 3-2, Gel-
mà ….. …. …. ATURADA 
DE L’ELAGI… (una mà sal-
vadora arran de pal) i l’IHC 
RIGAT a quarts de final!!!!
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FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 1
SANTFELIUENC 0

Els igualadins sumaven 
la segona victòria con-
secutiva i s’apropen als 

llocs de salvació.
Els blaus començaven la se-
gona volta amb la voluntat de 
seguir amb la bona dinàmica 
i apropar-se a la salvació. Da-
vant hi havia un rival direc-
te en la lluita, que sempre es 
mostra molt rocós, el Santfe-
liuenc.
L’enfrontament va ser molt 
intens des de l’inici, amb dos 
conjunts amb una intenció 
de joc molt similar. El duel 
es va convertir en un anada i 
tornada, on les ocasions més 
clares van ser per part dels 
locals, però el gran encert del 
porter visitant i els pals van 
impedir que el marcador es 
mogués.
A mesura que anaven avan-
çant els minuts, els de Marc 
Cabestany es van sentir més 
còmodes i van deixar de so-
frir en defensa. Calia estar 
més fi a la segona meitat per 
desequilibrar el matx.

A la represa, els igualadins 
van sortir molt forts i al mi-
nut 55 van provocar un penal. 
Triguero va ser l’encarregat de 
llençar-lo i el va errar, però ell 
mateix va agafar el refús per 
obrir el marcador. A partir 
d’aquell moment, l’equip es 
va sentir molt còmode i va 
dominar el joc. Amb el pas 
dels minuts, els visitants van 
haver de prendre riscos i van 
avançar les línies.
Amb aquest panorama, 
l’equip local va ser molt intel-

ligent i sortia moltes vegades 
en forma de contracop per 
generar molt perill a la por-
teria del Santfeliuenc. Malau-
radament, els anoiencs no 
van estar fins de cara al gol i 
no van poder eixamplar di-
ferències en el resultat. Es va 
haver de sofrir fins al final, 
però els tres punts es van que-
dar a Les Comes.
Aquest diumenge l’equip 
es desplaça fins al camp de 
l’Horta per seguir amb la rat-
xa de bons resultats.

La segona victòria consecutiva 
apropa encara més el CF Igualada 
als llocs de salvació

FUTBOL / LA VEU 

SD HUESCA 0
CF IGUALADA 2

Les blaves es van mos-
trar intractables aquest 
inici d’any i segueixen 

escalant posicions. Les igua-
ladines tenien un llarg des-
plaçament fins a Osca, per 
jugar davant un rival directe, 
que havia mostrat una gran 
progressió en les darreres jor-
nades.
Això es va demostrar des del 
primer minut, quan les locals 
van començar molt intenses, 
realitzant una gran pressió 
que dificultava el joc blau. 
Però les igualadines, mica en 
mica, van saber superar les 
línies defensives de les arago-
neses, i generar perill a l’àrea 
rival. L’equip de Cubí s’apro-

pava al gol i, al minut 44, en 
un gran contracop anoienc, 
Marina va definir a perfec-
ció per marcar el primer gol i 
anar al descans amb tranquil-
litat.
A la represa, les anoienques 
eren conscients que el resul-
tat era molt ajustat i que s’ha-
via de remar fins al final. Les 
substitucions van donar aire 
fresc i les blaves van portar el 
pes del joc. Així, al minut 64, 
de nou Marina, feia el segon 
gol. La davantera igualadina 
està en ratxa i ja porta quatre 
gols en el que va de 2020. Els 
últims minuts, l’Igualada va 
saber sofrir amb deu jugado-
res, després de la lesió de Ber-
nadí i es va emportar el tres 
punts.
Aquest diumenge, l’equip 
juga a Les Comes, a les 12.30, 
davant el Pardinyes.

Cop d’efecte a Osca

FUTBOL / LA VEU 

SAN ROQUE 1
CF IGUALADA 1

Repartiment de punts en 
el derbi anoienc entre el 
San Roque i l’agrupació 

de veterans futbolistes d’Igua-
lada, on van oferir una distreta 
primera meitat i una segona 
per oblidar. Just resultat, enca-
ra que per ocasions, la majoria 
van ser blaves però la manca 
d’encert en els metres finals va 
donar oxigen als vilanovins. 
Però en futbol el que val son els 
gols i el tercer temps, un refri-
geri ben fresquet agermanats 

amb els amfitrions.
Primera part de clar color blau, 
seu va ser el joc i les millors 
ocasions per encetar el marca-
dor amb un Sant Roque con-
servador però perillós al con-
traatac. La manca de punteria 
d’uns i altres va fer marxar als 
equips al descans amb empat a 
zero gols. Sense treure mèrits 
a ambdós porters, que amb les 
seves aturades van mantenir 
als seus respectius equips dins 
del partit en tot moment. En 
la segona meitat les impreci-
sions i les precipitacions van 
portar el joc a un terreny gris, 
on cap dels dos equips va fer 
lluir la seva vàlua. Un mal re-

fús a la sortida d’un córner va 
ser l’origen del gol local. Apre-
taren els blaus i tancaren als 
vilanovins en la seva parcel·la, 
que van saber defensar. A me-
sura que el rellotge avançava, 
la manca d’oxigen dels locals sí 
que l’aprofitaven els blaus per 
empatar un matx que se’ls va 
posar força costerut.
Pels igualadins van jugar, Di-
ego, Calsina, Balagueró, Joan, 
Vicenç, Pau, Toro, Manel, Pep, 
Solís, Quim, Alexis, Marc, 
Balcells, Costa, Farré, Moyes, 
delegat Ramonet. La propera 
jornada els blaus jugarán a do-
micili de nou, al camp del Vall-
vidrera.

Empat al camp i bon ambient fora d’ell en el derbi anoienc 
de veterans

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

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

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

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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El Monbus CB Igualada aconsegueix 
una victòria solvent a Les Comes
BÀSQUET / LA VEU 

MONBUS CB IGUALADA 75
CB ESPARRAGUERA 54

Després de vèncer la 
setmana passada en 
un ajustat matx a An-

dorra, aquest passat dissabte 
18 de gener tocava rebre a les 
Comes al Tenea CB Esparre-
guera. El partit començava 
molt bé per als igualadins 
que es col·locaven d’inici per 
davant en el marcador. El pri-
mer període seria de domini 
blau i groc amb un marcador 

de 23 a 17.
En el segon període els igua-
ladins baixaven una mica el 
peu de l’accelerador després 
d’arribar als deu punts de di-
ferència i els d’Esparreguera 
aprofitaven per treure el cap, 
reduint diferències fins a ar-
ribar a la mitja part amb no-
més 2 punts d’avantatge pels 
locals. (39-37).
A la represa els igualadins fi-
carien una marxa més i exhi-
bint un immens nivell defen-
siu aconseguien un marcador 
parcial de 21 a 7 en el tercer 
quart i un 60 a 44 al final 

d’aquest.
L’últim quart va seguir la tò-
nica del tercer pel què fa al 
nivell defensiu local. Els visi-
tants només van aconseguir 
anotar 10 punts per a un total 
de 54 punts al termini dels 40 
minuts.
Marcador final de 75 a 54 per 
aconseguir la primera victòria 
solvent de l’any a les Comes. 
Els igualadins tenen ara un 
balanç de 13 victòries i dues 
derrotes i estan classificats en 
segona posició. Aquest cap de 
setmana els tocarà visitar al 
CB Quart a domicili.

Derrota contundent de 
l’Anytime Fitness contra 
el líder

BÀSQUET / LA VEU 

CB IGUALADA 60
VILADECANS BF 88

Aquest passat cap de 
setmana es disputava 
a Igualada el primer 

partit de la segona volta de 
la Copa Catalunya femeni-
na. Les locals s’enfrontaven 
al líder de la categoria, el 
Viladecans. El partit va co-
mençar de males maneres pel 
conjunt igualadí que va haver 
d’afrontar un parcial de 2-10 
tot just iniciar-se. No obstant, 
les igualadines van saber re-
fer-se’n igualant els nivells de 
joc. Poc a poc l’Igualada va 
anar reduint distàncies fins a 
acabar el segon període amb 
un marcador de 31-41.
Durant la segona meitat es va 
poder apreciar un enfronta-

ment molt igualat on el Vila-
decans aconseguia mantenint 
el marcador a favor gràcies al 
seu alt percentatge d’encert 
des de la línia de tres. Final-
ment, durant l’últim quart 
l’equip visitant va aconseguir 
acabar de trencar el partit 
anotant 33 punts a partir de 
tirs lliures i alguna altra cis-
tella de tres, deixant així un 
marcador final de 60-88 que 
no acaba de reflectir la igual-
tat que va haver-hi durant el 
partit.

Fitxa tècnica
Parcials 11-14, 20-27, 13-14, 
16-33
Compte (4), Carner (17), Ge-
ner (0), Enrich (0), Lamolla 
(13), Jane (4) Amatlle (0), 
Aniento (10), Escuert (1), 
Casamitjana(0), Segues (6) 
Santa(5).

HANDBOL / LA VEU 

SANT ESTEVE
SESROVIRES 29
HANDBOL IGUALADA 35

Molt bon partit el de 
l’Handbol Iguala-
da a Sant Esteve 

Sesrovires. El partit es pre-
veia complicat perquè al Sant 
Esteve li era molt necessari 
guanyar el partit,   ja que en 
portava  3 de seguits perduts 
i puntuar li suposava allu-
nyar-se de les posicions de 
descens.
Per contra, a l’Igualada li 
convenia guanyar per mante-
nir-se en llocs intermitjos a la 

lliga  i prop dels de l’ascens i 
també continuar amb la ratxa 
de 5 partits seguits guanyant. 
Ja des del començament, 
l’Handbol Igualada va anar 
imposant-se en l’encontre i 
no  va deixar mai d’anar  per 
davant en el marcador. Amb 
un atac molt ràpid i molt 
efectiu   no va deixar respirar 
en cap moment al Sanes, així 
mateix la defensa i porteria 
van estar molt resolutives, no 
deixant-se marcar en el atacs 
locals. 
Per tot això es va arribar al 
final de la primera part amb 
un resultat molt explicatiu del 
que  s’estava veient a la pista, 
11 a 18. 

En la represa, la tònica del 
partit va ser la mateixa i 
l’Igualada continuava ampli-
ant la  diferència en el mar-
cador. Al minut 15 d’aquesta 
segona part el resultat era de 
18 a 29, onze gols que dona-
ven una tranquil·litat impor-
tant a l’Igualada, que a partir 
d’aquest  minut va baixar la 
seva intensitat en els atacs 
i això va permetre al Sanes 
acostar-se una mica en el 
marcador però que, tot i els 
esforços dels jugadors locals, 
el resultat final va ser de 29 a 
35, sis gols de diferència que 
van ser més que suficients per 
emportar-se el partit   cap a 
Igualada. 

Magnífic partit el de l’Hand-
bol Igualada, que va ser una 
demostració de l’evolució 
positiva que porta l’equip en 
aquesta lliga que va comen-
çar malament, perdent varis 
partits consecutius i al que ha 

donat la volta amb sis partits 
guanyats ara consecutiva-
ment. 
Un gran esforç del jugadors 
de Pol Cantero i de l’equip 
tècnic que està donant els 
seus fruits. 

Sisena victòria consecutiva de l’Handbol Igualada

Projecte CBI - ONG 

Cada tarda, al pavelló de Les Comes,  porta’ns la roba i calçat que no utilitzis!

Recollida de material de bàsquet en 
bon estat per enviar al Senegal
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Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

NOVETAT GT E- BIKE 2020

PANTERA 
Rígida trail 120mm 

100€/mes

FORCE 
FS Enduro 150mm

160€/mes 

24 quotes sense interesos

HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA FEMENÍ HCP 6
SFERIC TERRASSA 0

L’Igualada Femení va 
superar sense massa 
problemes al conjunt 

egarenc diumenge passat a 
Les Comes, en el primer par-
tit de la segona fase de Nacio-
nal Catalana. Les igualadines 
van acabar el partit sense en-
caixar cap gol per primera ve-
gada aquesta temporada.
El partit va ser un monòleg 
del conjunt anoienc i ja al mi-
nut tres la Pati Miret avança-
va a les locals amb el primer 
gol del partit. Sis minuts des-
prés, les igualadines anotaven 
per partida doble en dos atacs 
consecutius. Així, el segon 
gol l’anotava l’Ester Ferrer i 
el tercer la nouvinguda Mar 
Franci. Dos minuts després 
era la Queralt del Àguila la 
que marcava el quart per a 
les locals i que deixava el 4-0 
com a resultat al descans i el 

partit pràcticament resolt.
A la segona part va continuar 
el domini de les igualadines i 
per partida doble marcava la 
igualadina Carla Claramunt 
per posar el definitiu 6-0 fi-
nal.
Amb aquest resultat, les noies 
de Maria Fernández debuten 
a la segona fase mantenint la 
imbatibilitat de Nacional Ca-
talana amb una victòria ina-
pel·lable davant l’HC Sferic 
que es va classificar en quarta 
posició del grup “B” de la pri-
mera fase, que li va donar el 
“passaport” a disputar aques-
ta nova fase en el grup 1. 
En el proper partit, les igua-
ladines es desplaçaran fins 
a la Jonquera per disputar el 
segon partit de l’any de Naci-
onal Catalana. 
Les igualadines ocupen la 
segona posició, amb disset 
punts, mentre que les giro-
nines ocupen la sisena posi-
ció amb cinc punts. El partit 
serà a les 18:30 h d’aquest dis-
sabte 25 de gener.

Victòria contundent per 
iniciar la segona fase

Roger Bars, denuncia que la mútua no 
cobreix el tractament complet després 
de trencar-se la mandíbula

HOQUEI PATINS / LA VEU 

El jugador de l’Igualada 
Rigat, Roger Bars, ha 
denunciat aquest dime-

cres la situació en què es tro-
ba després d’haver-se trencat 
la mandíbula en un partit de 
l’OK Lliga el passat 22 de se-
tembre. En un fil de set tweets, 
el vilanoví explica que durant 
l’operació per posar la man-
díbula a lloc li van trobar una 
segona fractura, i això va fer 
que els metges decidissin im-
plantar quatre claus a la boca 
per fixar la mandíbula i millo-
rar la recuperació.

El que denuncia Roger Bars en 
el seguit de tweets és que tot i 
haver-se recuperat de la man-
díbula i tornar a jugar des de 
ja fa uns mesos, segueix tenint 
les dents malament i per arre-
glar-les s’hauria de sotmetre a 
un tractament de 5.000 euros, 
dels quals la mútua contracta-
da per la Federació Catalana 
de Patinatge només en cobreix 
245 euros.
Bars acaba el fil explicant que 
“tot i considerar que es una si-
tuació molt injusta, no busco 
culpables. Demano solucions 
al meu problema, però també 
donar a conèixer la situació 

actual en que ens trobem. Ja 
sigui amb llibertat per a esco-
llir pòlissa o alguna altra for-
ma per a que això no es repe-
teixi”
El jugador de l’Igualada Rigat 
també acaba agraint el suport 
de l’afició, dels meus com-
panys, els amics i la família, 
a més de “la professionalitat 
amb que vaig ser tractat als 
hospitals on vaig estar”.
Des de l’Igualada Rigat, en un 
comunicat públic, donen tot el 
suport al seu jugador i dema-
nen ajuda a la Federació Cata-
lana de Patinatge a trobar una 
solució al problema.
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RUGBY / LA VEU 

El passat dissabte es 
disputava al complex 
esportiu de Torrent 

dels Llops, la segona jorna-
da de rugbi femení del 2020 
enfrontant a les noies de Fem 
Rugby amb les noies de la Ca-
talunya Central.
Un matx amb clar desavan-
tatge de les visitants que per 
manca d’efectius sortien al 
terreny de joc amb 11 Vs 15 

més canvis.
Això, però, no va afectar 
en l’actitud de cap dels dos 
equips.
Les locals estrenaven el mar-
cador al primer minut del 
matx, tota una declaració 
d’intencions. I així va esdeve-
nir tot el partit.
Tot i el resultat favorable a les 
locals, on no van deixar que 
les noies del Catalunya Cen-
tral arribessin a marca, no re-
flecteix el bon joc i tarannà de 

les visitants que no van baixar 
els braços i van lluitar fins al 
xiulet final al màxim.
L’equip espera poder tro-
bar-se de nou davant les noies 
del Manresa Vic i Garrotxa 
amb igualtat de condicions i 
gaudir d’un matx a l’alçada de 
les expectatives.
Fins llavors les noies de 
l’Anoia, Martorell, Cornellà i 
Cocodriles es prepararan per 
a la propera jornada a Mata-
ró.

El FEM Rugby dona la cara tot i jugar 
amb inferioritat numèrica durant tot 
el partit

ESQUAIX / LA VEU 

Pel gran dels germans 
Jaume, el Joel, ja ha 
començat la tempo-

rada PSA amb la disputa del 
primer torneig a Alemanya, 
concretament l’Airport  Cha-
llenger Berlin.
Les coses no han començat 
gaire bé pel jugador igualadí, 
caient en cinc sets davant el 
número 1 de Croàcia Mar-

tin Kegel. Propera Estació, 
Odense (Dinamarca).
Mentrestant el seu germà 
petit Bernat, segueix a bon 
ritme la seva recuperació del 
genoll esquerre i si no hi ha 
contratemps iniciarà la tem-
porada als campionats d’Es-
panya absoluts que aquest 
enguany, després de molts 
sense aterrar a Catalunya, es 
celebren a al Tipi Park d’Aro 
de Santa Cristina.

Joel Jaume cau a la primera ronada a Berlín

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Dracs Comtals Asme 3
Prebenjamí IHL 0

Tot  i perdre el primer 
partit de Lliga Cata-
lana, els més xics de 

la casa gaudiren al màxim 
del seu debut com a equip 
prebenjamí a Barcelona.
El partit que constà de 3 parts 
de 8 minuts no se‘ls va fer fei-
xuc ni llarg tot i perdre totes 
les parts del matx.
Endavant i a seguir enri-
quint-se d’aquest esport emo-
cionant!!!

Infantil IHL 5
Gadex 1

Bon domini dels infantils en 
el seu primer partit post na-
dalenc.
Primera part intensa on els 
igualadins feren el seu gran 
joc i marcaven els 5 gols, do-
minant així el matx. La sego-
na part, serví per poder pre-
parar la Seu Nacional Infantil 
que es celebrarà el cap de set-
mana del 25 i 26 de Gener a 
Valladolid. Endavant Nois!!!

Els més petits de l’IHL 
tornen a la competició 
després de vacances

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

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

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings, 
o�cies, locals comercials, empreses, escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56

08700 Igualada



36 |  ESPORTS Divendres, 24 de gener de 2020

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte l’equip 
de 2a nacional del CPP 
IGUALADA es despla-

çava fins a Eivissa per dispu-
tar la tretzena jornada de lli-
ga. L’equip format per David 
Vinyals, Dani Luco i Francesc 
Masip s’enfrontaven contra 
el Portmany, que és l’últim 
equip que tanca la zona de 
descens, format per Jaime 
López, jugador madrileny 
fitxatge d’aquesta segona vol-
ta per intentar salvar l’equip, 
i els jugadors locals Vicent 
Garcia i Albert Prats.
El partit començava amb bon 
peu, ja que Dani Luco gua-
nyava el primer partit contra 
el jugador madrileny en un 

ajustat 3-1 tirant de tàctica 
i en alguns punts arriscant 
molt. Després saltava a la 
pista el David contra Vicent, 
que el va derrotar 3 a 0 en un 
partit on el nostre jugador no 
va acabar d’estar encertat. Re-
cordar que el David fa dues 
temporades va jugar a Eivis-
sa i això fa que aquests juga-
dors coneguin molt el seu joc. 
Amb empat a 1 al partit era 
el torn del Francesc que s’en-
frontava contra l’Albert en un 
partit que s’havia de guanyar 
per tornar a agafar avantatge 
al marcador, i com ja ens té 
acostumats aquesta tempo-
rada el Francesc no va fallar 
i va guanyar el seu partit 3 a 
1. Amb avantatge al marca-
dor era el torn de Dani que 

jugava contra el Vicent, un 
rival que passa moltes bo-
les i molt físic. L’igualadí va 
demostrar que ha començat 
bé l’any i es va desfer per un 
enganyós 3 a 0, ja que en l’úl-
tim joc començava a acusar el 
cansament. Després arribava 
el millor partit de la tarda, el 
de Francesc contra Jaime, un 
amb la pressió de sentenciar 
el partit i l’altre amb la pressió 
de demostrar l’encert del seu 
fitxatge. En un partit dels que 
fan afició amb punts de molta 
intensitat, es va arribar al cin-
què 11, on Francesc va seguir 
demostrant un alt nivell de 
joc desarticulant tots els in-
tents del rival per acostar-se 
al marcador i aconseguint 
una molt meritòria victòria. 

Amb el partit guanyat faltava 
l’ultim partit, que el disputa-
ven David contra Albert i on 
el nostre jugador va perdre 
per 3 a 1 contra un altre rival 
que el coneix molt i que no 
li va deixar desplegar el bon 
joc que té. Així doncs el CPP 
Igualada aconseguia guanyar 
4 a 2, deixant la salvació a 5 
victòries i a una victòria de la 
fase d’ascens.
Proper partit aquest dissab-
te a la pista del Sant Cugat, 
equip ascensor aquests últims 
anys, que vol dir que un any 
juguen a 1a nacional, baixen, 
tornen a pujar i tornen a bai-
xar, i que ara mateix ocupa 
aquesta tercera plaça cobeja-
da que dóna dret a disputar 
la fase d’ascens. A la primera 

volta es va aconseguir la vic-
tòria, i ara una altra victòria 
seria molt important per se-
guir amb l’esperança de poder 
disputar aquesta fase.
Destacar també l’actuació 
de 5 components de l’escola 
esportiva a la 4a fase del cir-
cuit promeses, on hi tenim 
participants des de la cate-
goria pre-benjamí fins a la 
juvenil, on el més destacat 
va ser Adrià López que va 
passar de grup i va arribar a 
vuitens de final. De totes ma-
neres molt ben jugat per tots 
els nostres jugadors, on més 
que el resultat és important 
que aprenguin bé la tècnica i 
siguin capaços de tenir un joc 
complert i actitud i entusias-
me per aquest esport.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

L’ASO, els organitzadors 
francesos del Dakar, 
van dissenyar per ser 

la primera edició per Aràbia 
Saudita un bon recorregut, 
però  segons els participants 
era massa ràpid i a ben segur 
que els organitzadors han 
pres nota i de cara a l’edició 
de l’any vinent cal esperar que 
hi facin retocs.
El que ha quedat clar és que 
els dos copilots anoiencs han 
complert amb les expectati-
ves i han portat a terme una 
gran labor dins els seus res-
pectius equips. 
Àlex Haro, copilotant al sud-
africà Giniel De Villiers, amb 
el Toyota Hilux oficial van 
aconseguir una bona cin-
quena posició i a més van 
ser el vencedors d’una etapa. 
El pilot De Villiers comenta-
va: “Sempre és bo acabar el 
Dakar. És una carrera difícil 
i estar al podi de finalistes 

sempre és una bona sensa-
ció. Crec que va ser una gran 
carrera, especialment perquè 
va ser la primera edició a 
l’Aràbia Saudita. La primera 
setmana vam veure paisatges 
increïbles i la segona va ser 
una mica més ràpida, amb 
algunes dunes difícils al final. 
En general, crec que va ser 
una gran carrera. Enhorabo-
na al Carlos, que va tornar a 
guanyar la cursa”.
Armand Monleón, copilo-
tant al manresà Gerard Far-
rés amb el Can-Am Monster 
Energy, van patir entrebancs 
de tots  tipus al llarg de les 
etapes, però tot i així aconse-
guiren guanyar-ne dues, sens 
dubte una bona gesta i asso-
lint quedar classificats a la de-
sena posició final.
Farrés deia al final de la dar-
rera etapa: “Missió compler-
ta! Acabem aquest Dakar 
2020, un dels més difícils per 
mi, però amb la satisfacció 
d’haver-ho lluitat fins al fi-

nal amb l’Armand Monleón, 
que ha estat inmens durant 
tota la cursa, no ens hem ren-
dit i hem fet una feina molt 
important perquè el  Mons-
ter Energy Can-Am  s’hagi 
endut el seu primer  Dakar, 
felicitats  Casey Currie, top 
job man!. Gràcies a tots pels 
ànims d’aquests dies”.
Bona també la labor en els 
respectius equips dels ano-
iencs dakarians; Jordi Vi-
ladoms Team Manager de 
l’equip KTM oficial, Oriol 
Balcells mecànic de Honda 
oficial, Arman Monleón pare 
i Edu Roig dins l’assistència 
de l’equip xinès de motos Da-
ming Mining Racing i Jordi 
Vidal dins l’assistència dels 
Toyota oficials.
El pavelló anoienc en aquest 
Dakar ha quedat enlairat 
per les bones classificacions 
aconseguides i també pel bon 
fer dels anoiencs en els seus 
respectius equips.

Àlex Haro i Armand Monleón, 
abanderats  anoiencs en un bon Dakar 

Segueix la bona ratxa del CPP Igualada

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Després dels dos trials 
francesos, el campi-
onat del món sota 

sostre arribava a Budapest. El 
pilot pierenc Toni Bou, amb 
Honda, que ja havia guanyat 
les altres dues proves.
I aquesta vegada el triomf no 
va gens fàcil ja que finalitza-
ren empatats a 15 punts de 
penalització ell i Adam Rada 
amb TRRS. I tal com diu el 
reglament, per decidir el gua-
nyador es va haver de recór-
rer al millor pilot classificat 
a la segona fase i amb el que 
Toni Bou aquesta aconseguia 
la seva 65 victòria en trials 
indoor.
Això és el que comentava el 
pilot anoienc al finalitzar el 
trial: “Ha estat un trial molt, 

molt dur. L’Adam ha pilotat 
molt bé, avui. Nosaltres hem 
pogut guanyar la primera ron-
da, i també la segona, que ha 
estat essencial pel desempat 
final. Ho he donat tot a la fi-
nal, però no tenia molt bones 
sensacions, no tenia equilibri, 
però sí la ràbia per lluitar fins 
al final, aconseguint dos ze-
ros en les dues últimes zones 
després de jugar-nos-la i que 
sortís bé. Vull felicitar l’Adam 
Raga perquè aquest any serà 
molt difícil guanyar-lo”.
Després d’aquest trial hon-
garès Toni Bou encapçala el 
mundial indoor amb 15 punts 
d’avantatge sobre Adam Raga. 
La quarta prova puntuable 
serà el trial de Barcelona, que 
es disputarà el primer diu-
menge de febrer.

Toni Bou guanya pels 
pèls el Trial de Budapest
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ATLETISME / LA VEU 

L ’equip Cadet femení 
del C.A. Igualada Pe-
tromiralles/Jocnet, es 

proclamaren brillantment 
Campiones de Catalunya 
en categoria Sub-16 feme-
ní al Campionat català per 
Clubs en pista coberta, dis-
sabte passat, a Sabadell.  Les 
anoienques sumaren 112,5 
punts, superant a l’Agr. Atl. 
Catalunya, 2es amb 106,5 
punts i a l’Esportiu Penedès, 
3es amb 102 punts, entre al-
tres, en aquesta competició 
entre els 12 millors clubs ca-
talans Sub-16, assolint un rè-
cord de Catalunya, un rècord 
dels Campionats, i diverses 
mínimes estatals de la cate-
goria. 
Entre la gran actuació global, 
sobresortiren les victòries de 
les components del relleu de 
4 x 300 m. amb Laia Guzmán 
- Nuria Moix - Carla Bisbal 
i Mar Buchaca, assolint un 
nou rècord de Catalunya de 
la prova, amb 2’53”73.  Tam-
bé s’imposaren individual-
ment Carla Bisbal en 1.000 

m.ll., amb 2’55”15, rècord 
dels Campionats,  i Mar Buc-
haca en els 60 m.ll. amb 8”04.
Aina Eberlé era 2a en salt 
d’alçada, amb 1,57 m., i eren 
3es Laia Guzmán en 300 m.ll. 
amb 44”01, i Andrea Gil en 
triple salt, amb 10,01 m. 
Núria Moix era 5a en 60 m. 
tanques, amb 10”33, Aya 
Boulbayem 5a en 3.000 m.ll. 
amb 12’08”13,  Elsa Alías 5a 
en pes, amb 8,60 m, i Alba 
López 5a en llargada, amb 
4,41 m. 
Eren 6es Paula Cambero en 
600 m.llisos amb 1’44”57,  i 
Irene Solsona en perxa, amb 
2,00 m.

Els Cadets masculins, 
Bronze al Campionat català 
Sub-16 indoor
L’equip Cadet masculí del 
CAI Petromiralles/Jocnet, 
assoliren també posició de 
podi al Campionat de Cata-
lunya Sub-16 per Clubs, dis-
sabte a Sabadell. Els anoiencs 
foren 3rs amb 96 punts, en 
la competició guanyada per 
l’Avinent Manresa, seguits 
del Muntanyenc St. Cugat, 

2ns. i per davant del Cornellà 
Atl, 4ts., en aquesta competi-
ció entre els 12 millors clubs 
catalans de categoria Sub-16.  
Individualment van sobre-
sortir les actuacions del de-
butant amb el CAI Aleix 
Camats, 1r. en llançament 
del pes amb 12,66 m., i les 
2es posicions d’Ian Alves en 
salt de perxa, amb 3,70 m. i 
d’Oriol Alonso en els 3.000 
m.ll. amb 10’05”53.
Rubén Sánchez era 3r en 60 
m.ll. amb 7”62, i Joel Gimé-
nez 3r en triple salt, amb 
11,10 m.  Albert Gil era 4t en 
salt d’alçada, amb 1,56 m. i 
Marc Aguila 5è en 3.000 m. 
marxa, amb  20’06”86. Tam-
bé eren 5ns els components 
del relleu de 4 x 300 m. amb 
Jan Targa - Nil Cabello - Ori-
ol Alonso i Rubén Sánchez, 
amb 2’46”74.
Nil Cabello era 6è en els 300 
m.ll. amb 40”41. Jan Solà 
era 9è en els 1.000 m.ll. amb 
3’06”55, i Jan Targa 9è en 60 
m. tanques, amb 11”14.  Mi-
quel Guixà era 11è en llarga-
da, amb 3,78 m.

L’equip Sub-16 femení del CAI, 
campiones de Catalunya en Pista 
Coberta

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat al 
matí, es disputa-
va a la població de 

Caldes de Malavella, la 35a 
edició del Cros de Caldes, i 
que enguany acollia també el 
Campionat de Catalunya de 
Cros per Relleus mixtes de les 
categoria Sub-10 a Absoluta, 
masculí i femení. Les proves 
comptaren amb una impor-
tant participació en les dife-
rents curses. 
Hi van participar set equips 
del C.A.Igualada Petromi-
ralles/Jocnet,  amb una molt 
destacada actuació global, so-
bresortint el 4t lloc de l’equip 
Sub-16, i els ns dels Sub-10 i 
Sub-14 “A”,   entre altres des-
tacades classificacions dels 
anoiencs. 
L’equip Sub-16 format per 
Oriol Alonso - Aya Boul-
bayem - Jan Solà i Carla Bis-
bal, assoliren la 4a posició, 
amb  16’23”, sobre 5.200 m. 
de recorregut. 
Els/les components de l’equip 

Sub-10, eren 8ns amb Ona 
Guillén - Marc Martín  - Elia 
Martínez i Martí Paín, amb 
8’23” sobre 2.400 m.. 
Eren també 8ns els compo-
nents de l’equip Sub-14 “A”, 
amb Laia Alonso  - Outma-
ne El Aggari - Clara Enrich 
i Guim Gabarró, amb 18’30”  
per cobrir els 5.200 m. de cur-
sa.  En la mateixa categoria, 
eren 25ns. els components de 
l’equip “B” format per  Ulis-
ses Caldito - Martina Llorach 
- Carla Pomés i Eudald Ym-
bernón, amb 20’09”, i 32ns 
els components de l’equip 
“C”, amb David Checa - Ares 
Giménez - Aleix Sánchez i 
Etna Torras, amb  21’14”.
En categ. Sub-12, eren 13ns 
els components de l’equip 
“A” del CAI amb 7’38”, amb 
Mabintou Cámara - Ingrid 
Díaz-Guerra - Alex Guillén i 
Iker Pérez, mentre els com-
ponents de l’equip “B” eren 
36ens amb  8’26”, amb l’equip 
format per Eva Hidalgo - Jan 
Marimon - Berta Márquez i 
Pau Sala, sobre 2.400 m.  

El Sub-16 del CAI, 4t al 
Campionat de Catalunya 
de Cros per Relleus 

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles, Alex 
González, va assolir la 

victòria en llançament de ja-
velina, en categoria Sub-18, 
amb 47,83 m., en la seva par-
ticipació a la 2a Jornada del 
Critèrium de llançaments 
d’Hivern, diumenge, a l’Estadi 

J. Serrahima de Barcelona.  Hi 
participaren 4 atletes del CAI 
Petromiralles.
Guim Morcillo era 2n en Ja-
velina Sub-16 amb un millor 
intent de  32,65 m. i Ferran Sa-
grera era 4t en Martell Sub-16, 
amb 32,07 m.  També va parti-
cipar-hi Elsa Alías en el Martell 
Sub-16 femení, efectuant nuls 
els seus intents en la prova.    

Álex González (CAI), 1r 
en una nova jornada dels 
Llançaments d’HivernGIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat dissabte, al 
gimnàs de Les Comes, 
l’Igualada Club Gim-

nàstic Aula va donar inici a la 
nova temporada amb l’Exhi-
bició dels gimnastes de Copa, 
Base i Absolut.
El públic allà present va po-
der gaudir dels nous exercicis 
preparats per aquesta tem-
porada. Es van poder veure 

tres passes dels gimnastes, el 
primer corporal i els dos se-
güents amb els aparells  cor-
responents.
El club igualadí està satisfet 
dels resultats, però  cal seguir 
treballant per millorar i recti-
ficar petites errades.
Des de l’Igualada Club Gim-
nàstic Aula es vol agrair la 
presència de la regidora Pa-
trícia Illa que donar suport 
als gimnastes.

La pròxima setmana L’ICGA 
participarà al XII Trofeu In-
terclubs Vila de Montgat.
El club igualadí prepara pel 
pròxim dissabte dia 1 de fe-
brer l’exhibició de les gimnas-
tes nivell escolar.
L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula donà inici així a una 
nova temporada amb molts 
reptes i amb moltes ganes 
d’assolir noves fites.

L’Igualada CG Aula comença 
una nova temporada
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El club igualadí, Anoia 
C.G., va participar en 
el trofeu ciutat d’An-

dorra amb alguns dels seus 
gimnastes Federats. Tots van 
obtenir excel·lents posicions i 
grans resultats. En la catego-
ria de benjamines Open, van 
competir les gimnastes Aura 
Cots i Jana Busquets, en la 
classificació general individu-
al, Aura es va classificar en si-
sena posició i Jana en la quar-
ta. En la categoria d’alevines 
van competir les gimnastes, 
Irina Quadros, Maria Farré, 
Mariona Puig, Júlia Bisbal, 
Laís Canet i Núria Pelfort. En 
la categoria d’infantils, van 
competir les gimnastes, Kala 
Tolosa, Martina Quilez i Ona 
Vidal, la Kala es va classificar 
en la quarta posició a l’aparell 
de terra. En la secció de gim-
nàstica masculina, van com-

petir en la categoria de Pro-
moció 1, els gimnastes, Elias 
Carmona, Miquel Canet i Léo 
Diaz, es van classificar en la 
general individual, l’Elias en 
tercera posició, Miquel en la 
segona i el Léo es va procla-
mar campió d’aquesta cate-
goria, axis aquests gimnas-
tes van aconseguir un triple 
pòdium per al club igualadí. 
En la categoria de Promo-
ció 2, van competir el Pau 
Alamo i el Yago Guitian, en 
Pau es va proclamar campió 
d’aquesta categoria i el Yago 
es va classificar en la quarta 
posició. Moltes felicitats per 
als gimnastes i per els entre-
nadors, Alícia Borrega, Julia-
na Botelho, Laia Poch, Laura 
Muñoz i Marc Canet, per als 
grans resultats en aquesta 
que va ser la primera com-
petició fora de Catalunya per 
al club igualadí, Anoia Club 
Gimnàstic.

L’Anoia Club Gimnàstic 
viatja a Andorra 

CICLISME / LA VEU 

Les bicicletes elèctriques 
es van obrint camí de 
forma inexorable al 

món ciclista, cada vegada 
són més els aficionats que es 
passen a aquesta modalitat 
o adquireixen una bicicleta 
elèctrica com una opció més 
a la convencional. 
En aquest sentit, s’obre tam-
bé un nou món per als ens 
turístics locals que veuen en 
les bicicletes elèctriques una 
nova opció de promocionar 
el turisme sostenible en els 
seus territoris, incloent gas-
tronomia, cultura, paisatge i 
tot això amb bicicleta.

Les e-bike Tours
La Catalunya E-bike Tour 
forma part dels E-bike tours, 
una sèrie d’esdeveniments 
amb rutes organitzades, en 
què l’objectiu és descobrir el 
territori en qüestió, degus-
tant els millors productes 
que pot oferir, gaudint dels 
paisatges i amb tots els ser-

veis necessaris: lloguer de bi-
cicletes, servei de mecànica, 
pàrquing nocturn per a les 
bicicletes, recàrrega de ba-
teries en ruta, avituallaments 
amb productes de proximi-
tat, allotjaments de qualitat i 
servei de càrrega de bateries 
en ruta. 
Els ens turístics de l’Anoia su-
men el cicloturisme a la pro-
moció del territori amb un 
esdeveniment no competitiu 
El Consell Comarcal l’Anoia i 
l’Ajuntament d’Igualada, amb 
el suport del Consorci de 
Turisme de l’Alta Anoia i els 
ajuntaments de Rubió, Pujalt 
i Carme, han organitzat el 
Catalunya e-bike Tour, el cap 
de setmana del 2 i 3 de maig. 
Aquest esdeveniment de ci-
cloturisme no competitiu 
proposa passar dos dies viat-
jant entre els pobles, camps i 
boscos de l’Anoia amb bici-
cleta de muntanya o bicicleta 
de muntanya elèctrica. En-
tre els al·licients que ofereix, 
hi ha conèixer i gaudir de la 
gent, el patrimoni, la cultu-

ra, els allotjaments rurals, les 
visites guiades i els produc-
tes de proximitat de la zona. 
El conseller de Turisme del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, Daniel Gutiérrez, destaca 
que l’estratègia de l’Anoia Tu-
risme és el slow tourism, “un 
turisme sostenible i coherent 
amb el territori que gaudeix 
dels recursos culturals, natu-
rals i gastronòmics que ofe-
reix. Gutiérrez considera que 
la Catalunya E-bike tour “és 
una experiència brutal per 
explicar com és la comar-
ca de l’Anoia”. per al regidor 
de Turisme de l’Ajuntament 
d’Igualada, Jordi Marcé, 
aquesta activitat reforça la 
capitalitat d’Igualada: “el 
Catalunya E-bike tour té la 
sortida i l’arribada a Iguala-
da, i fa un recorregut per la 
comarca. I cada any anirem 
oferint rutes per diferents 
llocs de l’Anoia”.
 Es pot trobar tota la informa-
ció sobre la Catalunya E-bike 
Tour i sobre les inscripcions, 
a www.ebiketour.es

El Consell Comarcal de l’Anoia i 
l’Ajuntament d’Igualada organitzaran 
la Catalunya E-bike Tour

CICLISME / LA VEU 

Ja es coneix quina serà 
l’etapa reina de la Vol-
cat 2020. La tercera eta-

pa conté tot allò pel que la 
VolCAT ha estat reconegu-
da durant anys. Els corriols 
de la comarca de l’Anoia se-
ran gaudits per tots aquells 
amants del Mountain Bike, 
que s’hauran d’agafar fort 
perquè l’espectacle biker està 
assegurat!
Un recorregut d’autèntic BTT, 
amb gran part de singletrack. 
Una etapa de 66km i més de 
1500m de desnivell positiu 
que transcorren des de l’epi-
centre de la prova (Igualada), 
fins a Sant Martí de Tous. Un 
terreny més que conegut i 
que meravella a tots aquells 
que s’atreveixen a provar-lo. 
Camins increïbles amb sen-

ders revirats per zones bosco-
ses: Territori Panna.
L’etapa es dividirà en diferents 
seccions:
Sortida - KM 20: Tram molt 
variat que alternarà pistes 
amb corriols, ideal per estirar 
el grup, rodant a un alt ritme.
Km 20 - KM 47: Territo-
ri Panna - Regió preciosa 
que divertirà a tots aquells 
amants dels singletracks, 
que hauran de treballar du-
rament per rodar a un bon 
ritme.
KM 47 - Meta: Tram amb 
tendència de baixada, però 
amb alguns trams de puja-
da. Els participants hauran 
de gestionar bé les forces per 
superar el recorregut, sent 
conscients que serà el tercer 
dia de competició i la fatiga 
acumulada fa que les cames 
comencin a pesar.

La VOLCAT presenta 
el recorregut de l’etapa 
reina de l’edició 2020

BITLLES / LA VEU 

El passat cap de setma-
na, l’equip de bitlles 
catalanes d’Igualada 

va disputar la 8a jornada a les 
pistes de Les Comes d’Iguala-
da contra CB Tora, guanyant 
els dos partits amb els se-
güents resultats. Primer par-
tit CB  Igualada 375 CB Torà 
362, segon partit CB Igualada 
322 CB Torà 307

Continua la lliga
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TEATRE / LA VEU 

Després d’estrenar-ser 
amb èxit al festi-
val Temporada Alta 

2019, el Teatre de l’Aurora 
programa la comèdia Deca-
dència d’Steven Berkoff, sota 
la direcció de Glòria Balañà 
i amb les impecables inter-
pretacions del conegut Carles 
Martínez i Míriam Alemany. 
Es tracta d’un retrat crític, 
sarcàstic i carregat d’humor 
negre sobre la classe alta 
d’Anglaterra. Un text clau de 
la dramatúrgia britànica.
Helen és una dama de l’alta 
burgesia que té Steve com a 
amant, un vividor fill també 
de família de classe alta. Ste-
ve està casat amb Sybil, una 
nova rica que vol venjar-se 
d’Steve des que s’ha assaben-
tat de la seva infidelitat. Per 
a això, contracta un detectiu 
privat, Les, un pobre home 
amb qui se’n va al llit mentre 
tracen el pla per carregar-se 
Steve. L’aventura de Helen i 
Steve es consuma i es manté 
ben viva mentre que la rela-

ció entre Sybil i Les anirà de-
caient fins a la ruptura i des-
feta total de la seva història i 
dels seus plans. Un cop més, 
el triomf decadent de la classe 
benestant.
Decadència és un retrat satí-
ric, mordaç i carregat d’hu-
mor negre de la classe alta 
d’Anglaterra. Un text clau 

de la dramatúrgia britàni-
ca, escrit per Steven Berkoff, 
considerat un autor maleït i 
punyent. L’obra, interpretada 
per Carles Martínez i Míri-
am Alamany, gira al voltant 
de la decadència moral d’uns 
personatges (dues parelles i 
més d’una traïció) i uns va-
lors representants de l’alta 

“Decadència” de Steven Berkoff, una comèdia crítica 
i sarcàstica sobre la classe alta, a l’Aurora

societat “benestant i frívola, 
culta, rica i banal”. Una histò-
ria d’amants i desenganys que 
acabarà amb el triomf deca-
dent de la classe benestant. 
Una comèdia ferotge que re-
vela allò que la societat inten-
ta emmascarar.

Horari i venda d’entrades 

Les representacions de Deca-
dència, tindran lloc divendres 
24 i dissabte 25 de gener a les 
21 h i diumenge 26 de gener a 
les 19 h. Després de la funció 
de divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres de 
la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 16 € i 13 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

Ja estan disponibles els abo-
naments de la temporada
Ja hi ha disponibles els abo-
naments per a la Programació 
Gener/Maig 2020 a través del 
qual els espectadors poden 
comprar 4 espectacles per 44 
euros (30% descompte). Po-
dran escollir entre els espec-
tacles marcats com a abona-
bles. La venda d’abonaments 
es farà trucant al 93 805 00 75 
fins el 20 de març.

TEATRE / LA VEU 

A tres mesos de la cele-
bració de la 31a edi-
ció, Mostra Igualada 

fa una doble crida per trobar, 
d’una banda, voluntaris inte-
ressats en participar activa-
ment en l’organització de la 
fira i, de l’altra, famílies que 
vulguin acollir artistes pro-
gramats. Cada edició formen 
part de l’equip de voluntaris 
una vuitantena de persones i, 
des dels darrers tres anys, una 
trentena de famílies acullen 
professionals de les arts es-
cèniques a casa seva (artistes, 
programadors, periodistes, 
etc.). 
El voluntariat és una peça 
clau en l’organització de la 
Mostra. S’ocupa del control 
d’espais, l’atenció al públic i la 
preparació del lliurament de 
material per als professionals, 
entre d’altres funcions co-

ordinades amb el suport del 
Grup Xarxa Igualada.
Tots els voluntaris tenen ac-
cés al Club de Professionals 
(local social de Xauxa), reben 
un obsequi, gaudeixen del so-
par de cloenda de la fira i se’ls 
informa de primera mà de 
tot el què es cou a la Mostra. 
L’edat mínima per ser volun-
tari és de 16 anys.

Allotjament d’artistes a casa
Arran de l’èxit dels darrers 
tres anys, la Mostra torna a 
repetir la campanya d’allot-
jament de companyies i al-
tres professionals del sector. 
Amb aquesta acció anima a 
veïns i famílies d’Igualada i 
rodalies a acollir, durant un o 
més dies, els artistes que ac-
tuaran a la fira, els programa-
dors que vindran a comprar 
espectacles o els periodistes 
que cobriran l’esdeveniment. 
L’acollida no inclou la manu-

tenció i l’esdeveniment farà 
d’intermediari en la gestió 
per tal d’oferir totes les faci-
litats. 
A més de poder viure la Mos-
tra des de dins, les famílies 
acollidores gaudeixen d’un 
seguit d’avantatges. La fira 
agraeix l’hospitalitat amb 
un pack familiar d’invitaci-
ons (una entrada per a cada 
membre de la família) per a 
un espectacle a escollir de la 
Mostra Igualada, se’ls con-
vida al sopar que se celebra 
l’últim dia i se’ls informa pe-
riòdicament sobre la Mostra. 
També participen al sorteig 
d’un viatge i una estada per a 
4 persones a la FIET – Fira de 
teatre infantil i juvenil de les 
Illes Balears (amb entrades 
per als espectacles incloses), 
que tindrà lloc a Vilafranca 
de Bonany (Mallorca) el mes 
d’octubre. El desplaçament és 
una gentilesa de Fer Frans, 

l’agència de viatges oficial de 
la fira.
 
Inscripcions
Les famílies acollidores es po-
den inscriure fins al 3 de fe-
brer a través d’aquest formu-
lari, mentre que els voluntaris 

Mostra Igualada fa una crida per captar
voluntaris i famílies que acullin artistes

ho poden fer fins al 24 de 
febrer a través d’aquest for-
mulari. Per a més informació 
es pot consultar https://mos-
traigualada.cat/collabora/si-
gues-voluntari/ o escriure un 
correu electrònic a volunta-
ris@mostraigualada.cat.
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JOAN MILLARET / AMIC 

Entrevistem a la barce·
lonina Belén Funes, 
directora de La hija de 

un ladrón, qui ha debutat en el 
llargmetratge després de dos 
curts, Sara a la fuga (2015) 
i La inútil (2016). El ressò 
d’aquesta esplèndida pel·lícula 
va arrencar amb la seva estre·
na en el passat 67è Festival de 
Cinema de Sant Sebastià on va 
guanyar la Conquilla de Plata 
a la millor interpretació feme·
nina per Greta Fernández. Un 
cop la pel·lícula ha arribat a les 
sales de cinema s’ha sabut que 
ha rebut dues nominacions 
importants als Goya: millor 
interpretació femenina i mi·
llor directora novella. La cire·
reta del país ha arribat aquest 
passat cap de setmana en què 
la pel.lícula aconseguia tres 
Premis Gaudí: Millor pel·lícu·
la en llengua no catalana, Mi·
llor direcció per a Belén Funes 
i Millor guió. 

Podríem dir que tot va co-
mençar amb el teu primer 
curtmetratge, Sara a la fuga, 
i La hija de un ladrón sembla 
la versió llarga d’aquest curt?
Bé. Jo no ho sento tant com 
una versió llarga, sinó que el 
que sento és que és una pel·
lícula agermanada amb el 
primer curt. Aleshores jo la 
pel·lícula la vaig fer una mica 
com per a donar·li resposta a 
la pregunta “en quin tipus de 
dona s’ha convertit una nena 
que creix en un centre d’aco·
llida, sense família, que se n’ha 
de sortir sola?” Més que com 
una segona part, jo ho sento 
com una manera de seguir 
explorant al voltant del perso·
natge d’aquesta dona.
 
Quan preparaves el llargme-
tratge ja tenies pensat ajun-
tar Eduard i Greta Fernán-
dez, pare i filla en la vida 
real, en els papers de pare i 
filla en la pel·lícula?
Jo primer vaig trucar a la Gre·
ta. A mi m’agradava la idea que 
la Greta interpretés el paper 
de la Sara. I, d’alguna forma, la 
lògica portava al fet que s’ha·
via d’escollir un actor perquè 
fes del seu pare i jo, evident·
ment, volia trucar a l’Eduard, 
perquè m’agrada molt com 
treballa. Però crec que no vaig 
ser massa original en aquest 

aspecte. És a dir, vaig trucar a 
l’Eduard perquè era com l’ac·
tor més obvi a qui trucar i que 
jo creia que podia funcionar 
millor a la pel·lícula.
 
L’eix de la pel·lícula reposa 
bàsicament sobre la relació 
de pare i filla, unes conflicti-
ves relacions paterno-filials?
Jo crec que parla sobre les re·
lacions familiars. Però no es fa 
com des d’una posició de sen·
timentalisme, sinó que parla 
sobre el tòxic que poden ar·
ribar a ser aquestes relacions. 
Crec que, en realitat, la pel·lí·
cula sí que tracta els temes de 
la família, què significa la fa·
mília, però també parla de què 
passa quan el millor que po·
dria passar és que el teu pare 
es desvinculés de la teva vida.
 
La relació entre Sara i el seu 
pare és molt estranya i com-
plexa, és una relació d’amor 
i d’odi, d’apropament i de 
rebuig. Una enrevessada re-
lació de dependència, ja que 
Sara necessita el seu pare 
però alhora mira d’apar-
tar-se’n, no?
La relació neix d’ella, que és 
un personatge que no ha tin·
gut mai família, que no ha 
tingut mai pare, en el sentit de 
tenir·lo, quan pel significat de 
tenir·lo entenem que hi ha un 
compromís amb els teus fills. I 
crec que, de sobte, sí que tenen 
aquesta relació que està basa·
da en l’amor i el odi, com dos 
pols que s’atrauen i es repel·
leixen a la vegada. I que a ella 
li faria falta que la figura del 
seu pare estigués a prop, però 
entén que la figura del pare és, 
possiblement, el pitjor que li 
ha passat en la vida.
 
La pel·lícula no és un drama 
però sí que és una pel·lícula 
trista. És la història d’una 
persona sola, i conscient de 
la seva soledat, oi?
Sí. Quan vaig començar a es·
criure la pel·lícula sabia que 
volia fer una pel·lícula sobre 
un personatge que estava com 
aïllat del món i, malgrat ser 
molt jove i viure en aquesta 
època de la ultracomunica·
ció, ella no té a ningú que la 
truqui, no té a ningú amb qui 
comunicar·se, tampoc tenia 
a ningú a qui explicar com 
se sentia. Llavors, la soledat 
era un paper important en la 

pel·lícula. Jo crec que el drama 
apareix, no quan estàs sola, si 
no quan comences a fer coses 
per no sentir·te així i quins 
mecanisme utilitzes.
 
La Sara ha de lluitar contra 
aquestes absències i també 
ha de lluitar per la subsistèn-
cia diària, ja que és una mare 
jove amb nen petit, sense un 
sostre fix, amb una feina de 
baixa qualificació. Ella porta 
una existència de gran vulne-
rabilitat Podem dir que Sara 
és una heroïna?
A mi aquest terme d’heroïna 
no m’acaba d’agradar gaire. Jo, 
més aviat, la definiria com un 
soldat, no? És algú que ha de 
complir una sèrie d’expectati·
ves i que s’ha de cuidar d’ella 
mateixa, sola, i que faria qual·
sevol cosa per no haver d’es·
tar sola. En aquesta vida tan 
complexa que té, doncs segu·
rament la meitat de tots nosal·
tres naufragaríem molt abans 
que ella si haguéssim d’arribar 
a aconseguir tots els objectius 
que ella es proposa.
 
El treball de la Greta Fernán-
dez és extraordinari. No ex-
pressa els seus sentiments, 
el seu dolor, però allò que li 
manca es fa evident a través 
dels silencis, d’allò que calla, 
del que no diu, oi?
Jo crec que el que ella va saber 
fer era interpretar una Sara 
que no li feina pena. Nosaltres 
intentàvem tota l’estona acos·
tar·nos al treball d’ella des de 
l’admiració i no des de la pena 
d’“Ai, pobreta, que tot li surt 

malament”. En el fons és una 
tia que té moltes coses en con·
tra però té moltes coses a favor 
i té una força que és indòmita 
i insospitada en una persona 
de la seva edat. Aleshores crec 
que Greta va saber ficar·se en 
la pell del personatge sense ser 
condescendent amb el perso·
natge, sinó tenint un compro·
mís que és ètic i moral amb ell.
 
La pel·lícula té un altre ele-
ment destacat. Em refe-
reixo al fet de prendre la 
temperatura als anomenats 
barris perifèrics de Barcelo-
na, copsant el seu ambient, 
donant protagonisme a les 
seves classes populars i tre-
balladores. La hija de un la-
drón és una molt bona mos-
tra de cinema social.
 
Jo vaig rodar en llocs que te·
nen molt a veure amb mi i 
la meva família. De fet, des 
del lloc on rodàvem, jo veia 
el meu barri, a l’altre costat 
de l’autopista. Jo no he hagut 
d’inventar massa sobre aquest 
ambient perquè ja era el que 
jo havia viscut. I en aquest 
sentit no em vaig haver de 
posar massa creativa, el que 
jo havia de fer era abocar el 
que jo havia vist a casa meva. 
I com et deia, el que em fa 
molt feliç de la pel·lícula és 
que hàgim aconseguit que, de 
sobte, arribis tu i em pregun·
tis per això. I que hàgim po·
gut fer una espècie d’home·
natge, també, a la Barcelona 
que va més enllà del Passeig 
de Gràcia i del Barri Gòtic.

Hem parlat d’un film sobre 
conflictives relacions pater-
no-filials, també d’un film 
social, però crec important 
posar en valor un altre as-
pecte. A La hija de un ladrón 
tenim una directora, una ac-
triu i un personatge femení. 
¿És un film amb una mirada 
de dona, un film femení, o fe-
minista, fins i tot?
No crec que sigui cinema fe·
mení perquè no sé ben bé què 
vol dir aquesta etiqueta. A mi 
ja no m’agrada parlar de cine·
ma de dones, prefereixo par·
lar de dones fent cinema. Em 
sembla que ens fa més justícia. 
En aquest sentit m’agrada més 
pensar que, en realitat, el que 
jo he fet ha sigut dirigit una 
pel·lícula que ha parlat d’una 
dona, que l’ha posada en el 
centre del relat, que no de·
penia de l’home sinó que ella 
prenia les seves pròpies decisi·
ons. D’altra banda, també és 
una pel·lícula molt feminista 
perquè té un personatge que 
és molt feminista, sense que 
ni tan sols ella tingui en el 
seu lèxic la paraula feminista. 
Però sí que és cert que és una 
dona que porta a terme un 
procés d’emancipació i que 
aconsegueix tancar capítols 
de totes aquelles relacions 
que tenen a veure amb els 
homes, i que fan que ella no 
pugui estar bé, que no pugui 
ser feliç, no? Aleshores crec 
que al final és una pel·lícula 
on ensenyem una dona que 
és molt forta però que també 
pren decisions equivocades, i 
que no és perfecta.

Belén Funes, directora de cinema: “A mi ja no m’agrada parlar 
de cinema de dones, prefereixo parlar de dones fent cinema”
La seva pel.lícula “La hija de un ladrón” ha estat guardonada amb tres Premis Gaudí
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ÒPERA / LA VEU 

Dimecres que ve, 29 
de gener a l’Ateneu 
Cinema es retrans-

metrà l’òpera La Bohême des 
del Royal Opera House de 
Londres.
La gran tragèdia romàntica 
de Puccini ambientada al Pa-
rís bohemi, en una impressi-
onant producció de Richard 
Jones protagonitzada per So-
nya Yoncheva i Charles Cas-
tronovo.
Richard Jones capta a la 
perfecció la simbiosi entre 
tragèdia i comèdia a La Bo-
hème. Una anàlisi exhausti-
va de l’obra de Puccini, dels 
seus personatges, sobretot el 
de la commovedora Mimi i 
l’encantadora Musetta. Els 
dissenys de Stewart Laink 
marquen el contrast entre la 
pobresa dels àtics bohemis i 
l’esplendor de les botigues de 
la burgesia parisenca en el 
dia de Nadal.
La partitura de Puccini és 

una obra mestra en la qual 
destaquen àries com la de 
Rodolfo i Mimi en l’acte I, el 
cor a l’acte II o l’esgarrifosa 
escena de la mort de Mimi, 
amb la qual ni el mateix 
compositor va poder conte-
nir les llàgrimes.

“La Bohême” de Puccini a l’Ateneu Cinema en directe 
des del Royal Opera House de Londres

La Bohème es va estrenar al 
Teatre Regio de Torí l’1 de 
febrer de 1896. Un any més 
tard es va representar al Co-
vent Garden. Aquesta pro-
ducció és una de les òperes 
més estimades i interpretada 
en Royal Opera House.

Durada: 2 hores i 35 minuts.
Hora de l’acte: A les 20.45 h
Preu entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  
Les entrades ja es poden 

comprar anticipades a la ta-
quilla 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. 
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MÚSICA / LA VEU 

Una nova temporada 
de Músiques de but-
xaca està a punt de 

començar. El cicle de concerts 
de petit format organitzat per 
l’Ateneu Igualadí amb el su-
port de l’Ajuntament d’Igua-
lada, arriba a la setena edició.
L’inici d’una aventura musi-
cal que tindrà la seva cita els 
primers divendres de febrer a 
maig i d’octubre a desembre. 
Nits de concerts amb l’em-
premta singular de l’espai on 
se celebren, el teatre moder-
nista de l’Ateneu Igualadí on 
públic i músics comparteixen 
escenari. 
Enguany la novetat destacada 
és la col·laboració amb BAR-
NASANTS acollint un dels 
concerts del festival de cançó 
d’autor que en aquesta edició 
celebra el seu 25è aniversa-
ri. Seguir creixent amb noves 
aliances i ser part de projectes 
globals és també un dels objec-
tius de Músiques de butxaca.

La temporada s’iniciarà el 7 de 
febrer amb un concert inaugu-
ral de factura igualadina, Red 
Pèrill (alter ego de Marc Ma-
teu) rei del nou flow submarí i 
el R’nB’ d’autotune presentarà 
Aquari o Safari. Augurem que 
no serà un concert habitual, 
igual quedem atrapats en una 
de les atmosferes irreals que 
crea en els seus directes. 
El 6 de març i en el marc del 
Festival BARNASANTS, Ver-
dCel presentarà Bifocal, doble 
disc amb novel·la gràfica que 
representa un punt d’inflexió 
en la trajectòria d’Alfons Olm, 
una veu única dins el llenguat-
ge modern de la Cançó.
Una de les revelacions emer-
gents de l’últim any en la mi-
llor representació del talent 
femení local és Marta Knight, 
la jove cantautora que ha cap-
tivat a crítica i públic amb el 
seu folk de curta distància serà 
la convidada del 3 d’abril. 
Tancarà la temporada el pop 
elegant amb tocs jazzístics del 
trio WOW’S Collective. Clara 

El 7 de febrer tornen les nits de Músiques de butxaca, 
el viatge continua 

Luna, Laia Fortià i Magalí 
Datzira, proposta femenina, 
sòlida i amb personalitat rei-
vindicant el poder creatiu de 
les dones a través de la música.
L’hora dels concerts serà a les 
11 de la nit al Teatre Munici-
pal l’Ateneu.
El preu de les entrades a 12 
€ amb gintònic inclòs i 10 €, 
preu de descompte per als so-

cis de l’Ateneu Igualadí, Cine-
club Ateneu, Amics del Teatre 
de l’Aurora i Òmnium Cultu-
ral. Es poden comprar antici-
pades a través de la web www.
musiquesdebutxaca.cat 
Com també l’abonament (4 
concerts) per 40 € i 32 € el 
preu de descompte. 
Gràcies al compromís del 
gran equip de col·laboradors 

que segueixen apostant per 
Músiques el projecte segueix 
i creix en cada edició: Òm-
nium Anoia, Van Bruc Inter-
national, Renda Urbana, Cafè 
de l’Ateneu, Primeras Marcas, 
Supermas, Enric Martí Vide-
oproduccions, Canal Taronja, 
Ràdio Igualada, Infoanoia.cat, 
AnoiaDiari, Veu de l’Anoia i 
Fruiteria Pilar. 

LLIBRES / LA VEU 

Les novel·les intimis-
tes i el gènere policíac 
triomfen entre els usu-

aris de la Biblioteca Central 
d’Igualada. Segons les dades 
de l’any 2019 la novel·la més 
prestada va ser La senyora 
Stendhal, de Rafel Nadal, se-
guida de molt a prop per Los 
ritos del agua, d’Eva García 

Saenz de Irturi, i Todo esto 
te daré, de Dolores Redon-
do. Es tracta d’històries 
d’intriga signades per dues 
autores de plena actualitat, 
ja que recentment s’han fet 
adaptacions al cinema dels 
seus llibres. El risc més gran, 
de Laura Pinyol, i La desa-
parició d’Stephanie Mailer, 
de Joël Dicker, ocupen els 
següents llocs del rànquing 

lector. Si ens fixem només 
en la narrativa catalana els 
autors preferits pels usuaris 
de la Biblioteca han estat Ra-
fel Nadal, Sílvia Soler, Laura 
Pinyol, Xavier Bosch, Blanca 
Busquets, Rafael Vallbona i 
Ramon Solsona.
Els més joves, per la seva 
banda, han continuat em-
portant-se en préstec els di-
versos llibres de la saga que 

Històries intimistes i novel·la negra, els preferits pels lectors 
de la Biblioteca Central d’Igualada

R.J Palacio va engegar amb 
Wonder, el més prestat del 
2019. També han triomfat 
Love you, d’Estelle Maskame; 
La noia invisible, de Blue Je-
ans, i Juno, de Laia Aguilar.
En altres àmbits com els lli-
bres d’autoajuda, els més de-
manats de l’any van ser L’art 
de no amargar-se la vida, de 
Rafael Santandreu; El poder 
del ahora, d’Eckhart Tolle, i 

Dan-sha-ri: ordena la teva 
vida: queda’t només amb el 
que és essencial... i troba la 
felicitat!, de Hideko Yamas-
hita. 
I pel que fa al cinema les pel-
lícules més vistes van ser La 
forma del agua, de Guillermo 
del Toro; Handia: nadie cre-
ce eternamente, de Aitor Ar-
regi, i Campeones, de Javier 
Fesser.
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CULTURA / LA VEU 

Un any més, el Museu 
de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia 

presenta el programa d’activi·
tats familiars Creactiva’t, que 
inclou un total de dotze pro·
postes molt variades (tallers 
de recreació històrica, tec·
nològica, reciclatge, creació 
artística, etc). La finalitat del 
programa és afavorir l’experi·
ència creativa a través d’un 
procés d’aprenentatge, portat 
a terme en família, i a l’entorn 
del Museu. La proposta comp·
ta amb la col·laboració de di·
verses entitats igualadines i de 
tres museus.
La programació s’iniciarà el 
proper 26 de gener, a les 12 
del migdia, amb un taller de 
tecnologia creativa, “Constru·
ïm un trenet i l’Estació Vella 
d’Igualada”, en col·labora·
ció amb el Museu RailHome 
Bcn. Al febrer, grans i petits 
aprendran com es rentaven 
els romans en una vil·la roma·
na com la de l’Espelt, el taller 
“Spa a la romana”, amb la col·
laboració del Museu de Sant 
Boi de Llobregat. Al març, 
coincidint amb el FineArt, es 
portarà a terme un taller fo·
togràfic, “Fem fotos màgiques 
amb una càmera estenopeica”. 
A l’abril, amb motiu de Sant 
Jordi i amb la col·laboració del 
Servei de teràpia ocupacional 
Auria, es farà el taller “Rega·
la una rosa” feta amb pell per 
Sant Jordi. A la programació 
no hi manquen propostes re·
lacionades amb la cultura po·
pular de la ciutat, com ara “El 
conte de la Conxita i el Tonet”, 
ni propostes per reflexionar 
sobre el medi ambient i la seva 
preservació com la “Batuca·
da reciclada”, una activitat en 
col·laboració amb el Museu 
de la Vida Rural de l’Espluga 
de Francolí i en el context de 
l’exposició temporal que aco·
llirà el Museu de la Pell “Plàs·
tic: genial o pervers? Tu què 

en penses...” Un altre taller de 
reciclatge, de tela de globus, i 
d’arquitectura experimental 
“Arquitectura Geodèsica amb 
material reciclat”, coincidirà 
amb la celebració de l’Europe·
an Balloon Festival al juliol.
A l’agost, dins el programa a 
la Festa Major d’Igualada, es 
farà un taller de música “Els 
balls de la festa”, activitat en 
què grans i petits descobri·
ran aspectes desconeguts dels 
balls tradicionals de la ciutat. 
El taller “Atrapem granotes”, 
al setembre, serà d’escultura, 
l’impartirà l’escultora iguala·
dina Teresa Riba, i serà una 
activitat vinculada a l’exposi·
ció antològica que es presen·
tarà al Museu sobre l’escultor 
Josep Campeny i Santamaria. 
En el taller de l’octubre “Es·
tampem el logo del museu”, 
en col·laboració amb el Museu 
de la Ciència i de la Tècnica 

El Museu de la Pell presenta un nou 
programa de propostes culturals per 
viure en família

de Catalunya, es descobrirà el 
nou logotip del Museu, i s’es·
tamparà en serigrafia en una 
bossa de roba.
Al novembre, en el taller 
“Stop·Motion”, en col·labo·
ració amb Zoom Festival, 
s’aprendrà a donar moviment 
a les fotografies. I per acabar 
l’any, el taller d’artesania en 
pell “Uns dissenys únics per a 
l’arbre de Nadal” es farà amb 
la col·laboració de La Gaspar: 
Escola Municipal d’Art i Dis·
seny.
El programa Creactiva’t del 
Museu de la Pell, promogut 
pel Departament de Promoció 
de la Ciutat d’Igualada compta 
en aquesta edició amb la col·
laboració del RailHome BCN, 
el Museu de Sant Boi de Llo·
bregat, FineArt, Auria Grup, 
Dessota, el Museu de la Vida 
Rural de l’Espluga de Fran·
colí, Iglú de Vent i l’Europe·
an Balloon Festival, l’Aula de 
Música Tradicional de l’Anoia, 
el Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, Zoom 
Festival i La Gaspar: Escola 
Municipal d’Art i Disseny i la 
Diputació de Barcelona.

Les activitats men-
suals del ‘Creactiva’t al 
Museu’, són gratuïtes i 

comencen el 26 de gener

EXPOSICIONS / LA VEU 

Aquest dissabte, 25 
de gener, a les 19 h, 
s’inaugura a la Sala 

Municipal d’Exposicions la 
mostra d’il·lustracions ‘Al 
alba’, de Carolina Veciana. 
Es tracta d’una exposició que 
investiga el món oníric a tra·
vés d’un conjunt d’obres que 
exploren l’univers gràfic que 
esdevé en cada somni.
La mostra és organitzada 
pel Departament de Promo·
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada i es podrà visitar 
fins al 9 de febrer.

‘Al alba’, il·lustracions de 
Carolina Veciana, a la Sala 
Municipal d’Exposicions

CULTURA / LA VEU 

Des de fa cinc cur·
sos, AUGA presenta 
cada any un “treball 

de recerca” d’algun alumne 
de l’Anoia. I cal dir que amb 
molt bona acollida donada la 
qualitat i varietat dels temes 
treballats fins ara.
Enguany el treball de recerca 
ha sigut col·lectiu. L’han fet 
uns alumnes de l’Escola Pia 
escrivint i teatralitzant un text 

titulat “Les Tres de l’Oficina”.
Lletrista, artistes, escenò·
grafs, músics... han posat en 
escena un text potser poc ma·
dur però reflex clar de la ma·
nera de pensar i parlar d’una 
generació molt jove. En tot 
cas una mostra de coordina·
ció i treball col.lectiu que va 
fer passar una bona estona al 
públic.
I el proper dilluns, Àngel Ca·
sas parlarà de “El Tràfic d’Es·
claus a l’Època Moderna”.

Un treball de recerca de 
l’Escola Pia, presentat a 
l’AUGA

Els PastoretsViu-los!
www.pastoretsdecalaf.cat

/pastoretsinfantilscalaf
@pastoretsinfantilsdecalaf

/elspastorets.calaf
@pastoretsCalaf
@pastoretsdecalafMitjans de comunicació col·laboradors:

Col·laboradors:

Patrocinadors:

elsafareig.net

VINE A GAUDIR D’UN ESPECTACLE IMPRESSIONANT
19 i 26 DE GENER A LES 17:30H

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

ANIRÀ A OPEN ARMS

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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys ante-
riors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica. Entitat que, 
a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

PRIMERA OFICINA DE LA “CAJA DE PENSIONES 
PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS”, A IGUALADA.

Façana dels baixos de l’edifici de la Rambla de Sant Pere 
Màrtir (actual General Vives) que va albergar la primera 
oficina de l’aleshores anomenada “Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros”. 

Segons fonts històriques, Igualada va ser la primera ciutat 
de Catalunya que va tenir una sucursal d’aquesta entitat 
bancària, fundada a l’any 1905, a Barcelona.

Fotografia d’autor desconegut de l’any 1909, amb motiu de 
la inauguració. l, més endavant es va traslladar aquesta ofi-
cina a la cantonada de la Rambla amb el carrer de Custiol.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto-
gràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

Recerca de Documents: Carmel·la Planell Lluís
 

MÚSICA / LA VEU 

El passat dimarts dia 14 
la Coral de Santa Ma-
ria, va dedicar la segona 

part de l’assaig setmanal, a fer 
una completa visita guiada a 
les obres de reforma que s’han 
portat a terme a l’església par-
roquial de Ntra.Sra. de la So-
ledat.
Foren atesos pel mateix rector 
mossèn Josep Massana el qual 
va explicar els trets més sig-
nificatius de l’important res-
tauració: el sentit del temple 

neogòtic, els vitralls, el balda-
quí, el baptisteri, l’accés i tota 
la simbologia vinculada a la 
Verge de la Soledat, reflectida 
especialment en les dues llàn-
ties del transsepte. Fou una 
visita molt interessant per a 
conèixer les principals carac-
terístiques d’una remodelació 
tan laboriosa.
La Coral va voler tenir una 
mostra de solidaritat amb el 
lliurament d’un donatiu per a 
les obres.

Exemplar d’El Trumfo de ge-

La Coral de Santa Maria visita la 
reforma de la Soledat

ner
S’està distribuint aquests dies 
un nou exemplar d’el trum-
fo, el butlletí informatiu de la 
Coral de Santa Maria (núm. 
218), que porta data del mes 
de gener d’enguany. Consta 
de 56 pàgines i el titular de 
la portada és “Hem estrenat 
2020, cantant l’ofici del Ninou”, 
i també hi ha una referència a 
l’extraordinari colofó de les 
festes del 80è. aniversari, al 
que dedica a l’interior vint pà-
gines, luxosament il·lustrades.
El president de l’entitat signa 
l’article editorial “La represa, 
desprès d’un obligat parèn-
tesi”. La revista inclou la crò-
nica de les activitats portades 
a terme des de l’anterior but-
lletí, entre les que destaquen 
entre d’altres, la festa patronal 
de la Immaculada, el dinar de 
pre-nadal i el solemne ofici de 
primer d’any.
Les habituals entrevistes són 
als cantaires Irene Salvadó 
Segura i Joan Bernadí Roma. 
Completen el butlletí les sec-
cions “Aula d’assaig”, “Estafeta 
de correus”, “Picant l’ullet sen-
se malícia”, “Vida familiar” i 
altres col·laboracions.

MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte a la sala 
capelladina Paper 
de Música es podrà 

gaudir d’un Concert de jazz a 
càrrec de Joe Pisto, veu i gui-
tarra i Ignasi Terraza, al pia-
no que interpretaran obres de 
G. Gershwin, Fats Waller, O. 
Hammerstein, entre d’altres. 
El concert, com és habitual, 
començarà a les 7 de la tarda.
El guitarrista i cantant italià 
Joe Pisto destaca per la seva 
excepcional manera d’utilit-
zar la veu i la guitarra, instru-
ments inseparables en la seva 
eclèctica personalitat. Té un 
estil únic i personal, una veu 
expressiva i versàtil que va del 
jazz i soul a l’experimentació 
vocal. El seu domini del ritme, 
del fraseig, de l’scat i de les di-
nàmiques el fan semblant a un 
virtuós instrumentalista que a 
un simple vocalista.
Per la seva banda, Ignasi Ter-
raza és un dels pianistes de 
jazz més destacats de l’estat 
amb una gran projecció in-
ternacional. Posseeix una 

ampla discografia que abraça 
més de 40 referències, vuit de 
les quals amb el seu trio. Ac-
tua habitualment als circuits 
europeus i ha fet gires per 
Amèrica del Sud i del Nord. 
Combina la seva activitat con-
certística amb la seva labor 
docent ensenyant piano jazz  a 
l’Escola Superior de Música de 
Catalunya. El 2005 crea el seu 
propi segell discogràfic dedi-
cat íntegrament al jazz, Swit 
Records, que combina la labor 
com a segell discogràfic amb 
la de promoció i representació 
musicals.

Concert de jazz amb Joe 
Pisto i Ignasi Terraza a 
Paper de Música



Festa de la “Liberación”

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

El 22 de gener de 1939 entraren a aques-
ta ciutat les tropes franquistes. A Igua-
lada, acabà la guerra civil.

En aquella data, cada any, tenia lloc l’anome-
nada festa de la “Liberación”. Guardo el pro-
grama del 22 de gener de 1941, en el qual es 
fa constar: “Igualada en el segundo aniversa-
rio de su liberación renueva su inquebranta-
ble adhesión al invicto Caudillo Generalísimo 
Franco, salvador de España”. (Amb aquest 
llenguatge, qualsevol parla de separatismes)
Entre els actes programats, no hi mancaren: 
l’ofrena del Ciri Votiu a la Verge de la Pietat; 
una manifestació; les tres Misses commemo-
ratives, al balcó de l’Ajuntament,.
Va haver-hi entrega de Medalles de “Sufrimi-
entos por la Patria”; recepció i “Vino de ho-

nor”, acte d’afirmació patriòtica a la casa de 
la vila; Projecció de la cinta Sin novedad en el 
Alcázar, al Centro Nacional (Ateneu) i Ball de 
gala, al Círculo Mercantil.
S’exposaren escultures de Josep M. Lladó 
Bausili (Alcalde) i d’Ernesto Marco Ferrer.
Va tenir lloc un concurs literari. El Primer 
premi va recaure en els treballs d’Ignasi Cas-
telltort Miralda, Igualada para España i  de 
Josep M. Marimon Comas, Canto a la libe-
ración de Igualada. El segon premi fou per 
la redacció Igualada española, de Rafel Valls 
Soler.
Els actes foren presidits pel Capitan General 
de la 4ª Region i el Gobernador Militar
Dibuix: Escut anticonstitucionalista que pre-
sideix l’esmentat programa.. 
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LLENGUA / LA VEU 

El Voluntariat per la llen-
gua és un programa que 
posa en contacte perso-

nes que parlen habitualment 
català i persones que l’estan 
aprenent amb l’objectiu de fer 
una hora de conversa en cata-
là a la setmana i millorar-ne la 
fluïdesa a través de pràctiques 
que es desenvolupen d’una 
manera informal i distesa. 
Per tal de poder dur a terme 
l’activitat busquem persones 
que parlen català fluidament 
que vulguin dedicar una hora 
a la setmana a conversar en ca-
talà amb una persona que en 
té coneixements bàsics i que 

vol llançar-se a parlar-lo. La 
dinàmica és senzilla i flexible, 
ja que un cop es fa l’assignació 
de parelles lingüístiques, se-
gons les preferències i horaris, 
cada parella decideix l’horari i 
el lloc de les trobades.
També busquem persones 
aprenentes que ja tinguin co-
neixements bàsics de català i 

vulguin practicar-lo de mane-
ra oral.  
Totes les persones interes-
sades a participar en el pro-
grama poden inscriure-s’hi 
a través del portal www.vxl.
cat o trucar al telèfon 93 804 
88 99 (Servei Local de Català 
d’Igualada). Les inscripcions 
estan obertes tot l’any

Busquem voluntaris i aprenents per 
formar parelles lingüístiques a Igualada

TEATRE / LA VEU 

Els alumnes de teatre de 
l’Escola Pia presenten 
el proper dijous 30 de 

gener l’obra El silenci d’un crit. 
Serà a les 6 de la tarda al Tea-
tre Municipal l’Ateneu.
El silenci d’un crit és un es-
pectacle de creació col·lectiva 
amb alumnes de 6è d’Educa-
ció Primària i 3r d’ESO, resul-
tat de treballar i investigar les 
violències que hi ha a la nostra 
societat i que han identificat 
com a habituals. Aquest pro-

jecte educatiu i artístic pre-
tén crear, a través de les Arts 
Escèniques, un camí cap a 
l’alliberament, la denúncia, la 
reflexió individual i col·lec-
tiva, i l’art com a llenguatge 
que decidim utilitzar per a 
preguntar-nos sobre la nostra 
realitat i activar el diàleg per a 
crear el futur que volem, cre-
ant una Acció Artística amb 
l’objectiu de visibilitzar situa-
cions quotidianes de violència 
en tots els àmbits (estereotips, 
racisme,assetjament escolar, 
violència verbal, gènere...).

L’Escola Pia presenta l’obra teatral  
“El silenci d’un crit”

POESIA / LA VEU 

Dissabte 18 de gener va 
tenir lloc la Galàxia 
Poètica, projecte po-

ètic impulsat per l’Associació 
Cultural Galàxia d’Igualada. 
En aquesta ocasió es van ins-
criure 6 rapsodes: Àlex Espinar 
de Montbui, Carme Romia de 
Seròs, Josepa Ribera Vallès de 
Piera, Xavier Lladó d’Igualada, 
i Jordi Pallerols i Maria Solà que 
ambdós últims es van excusar 
per temes de salut. També ens 
van acpmpanyar durant el re-
cital els dos músics Franc Gui-
nart de Capellades i Francesc 
Torreguitart de Sabadell on ens 
van interpretar entremig de la 
poesia unes cançons apropia-
des a la temática amb veus, gui-
tarres i harmònica. Vam poder 
gaudir de la interpretació de 
la poesia sobre la LLIBERTAT 
vista des de diferents punts de 
vista: llibertat individual, lli-
bertat col.lectiva, llibertat polí-

tica, llibertat religiosa, llibertat 
filosòfica… Gràcies a tothom 
per participar i a tot el públic 
per l’acollida.
Ens trobem de nou, el dissabte 
15 de febrer a les 18 h a l’Espai 
Cívic Centre d’Igualada amb 
poesia de temàtica sobre la FA-
MÍLIA, dedicada als diferents 
membres familiars: àvies, avis, 
mares, pares, fills/es, tiets/es… 
o a les diferents estructures fa-
miliars que avui en dia existei-
xen: acollida, adopció… 
Per a més informació i inscrip-
ció per participar envieu email: 
associacioculturalgalaxia@
gmail.com. Places limitades: 
obert a totes les edats. Us re-
cordem que l’eix principal és la 
rapsodia de la poesia però que 
pot anar acompanyada d’altres 
arts (música, dansa, pintura, 
teatre…).
Agraïm a l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada, a Cultura Igualada 
i a l’Ajuntament d’Igualada pel 
suport.

Bona acollida de la 
Galàxia Poètica



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Mirades”, o les mirades amb ànima de l’igualadí 
Miquel Solà Rossell

A la Biblioteca Central d’Igualada, aquests 
dies i fins al dia 31, l’exposició “Mirades”, 
de l’igualadí Miquel Solà Rossell; d’una 

manera molt personal, ens participa d’un extraor-
dinari recorregut per diversos països del món, en-
demés de presentar-nos una sensible i molt sàvia 
visió d’un territori humà que –ell- s’ha fet seu amb 
aquesta àmplia col·lecció de fotografies captura-
des al decurs d’aquests  viatges i estades, per terres 
tan llunyanes com: el Perú, l’Índia, l’Iran, la Xina, 
Cambodja...
Una mirada atenta a la seva exposició, en una vi-
sita guiada, ha estat la millor invitació a inserir-te 
per cada un d’aquests indrets i conèixer de prop a 
les persones que els representen, bo i compartint 
situacions viscudes, moments plens de sentiment 
i també anècdotes d’alguns curiosos episodis... 
Tot plegat, una oportuna ajuda a l’hora de poder 
o saber interpretar què és el que s’amaga darre-
re d’aquestes “mirades” tan ben capturades per la 
seva càmera.
Tanmateix, res com les seves paraules per a en-
tendre la seva obra fotogràfica. Així, de primer, 
admetre una realitat: “El primer punt de partida 
d’un viatge és el moment en què comences a esco-
llir un destí. Consultes i fas una lectura atenta de 
diferents guies de viatge i mapes de localització; i, 
d’acord amb el teu propi criteri, selecciones la des-
tinació que més 
quadra amb les 
teves perspec-
tives i els teus 
anhels. Per tant, 
és en aquest 
instant quan 
tens clar el des-
tí i allò que se’n 
deriva de tot el 
procés fins arri-
bar a l’indret en 
qüestió; i, ales-
hores s’esdevé el 
precís moment 
en què real-
ment comença 
el viatge.”

AL ALBA
De Carolina Veciana.
Il.lustracions
Al alba és una exposició que in-
vestiga el món oníric. Un conjunt 
d’obres que exploren l’univers grà-
fic que esdevé en cada somni. 
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 indi-
ferent. 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: ESCOL-
TEU AQUEST SILENCI
Mostra sobre l’obra polièdrica de 
Joan Brossa partint de tres eixos: el 
compromís, la transformació i la mi-
rada reflexiva. 
Fins al 26 de gener a la sala d’expo-
sicions del Museu de la Pell

MIRADES
Miquel Solà Rossell.
Una selecció de fotografies que mos-
tren les mirades diverses que Miquel 
Solà s’ha anat trobant en els seus vi-
atges arreu del món 
Del 10 al 31 de gener a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central

IDENTIC. PSICOANÀLISI 
GRÀFICA
Taller d’experimentació, concep-
tualització i execució ràpida d’una 

màscara que ens identifica gràfi-
cament. 
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 delica-
desa i sensualitat excepcional. 
Del 16 de gener al 15 de febrer a 
Artèria.

EXPOSICIONS
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I segueix: “Viatjar és posar la ment a zero i obli-
dar-se de la rutina diària. Descobrir i viure no-
ves emocions, a més de conèixer ben a fons llocs 
i persones. Viatjar és obrir-te  a mons diversos i 
contrastats, amb les seves singulars identitats. De 
retruc, el fet de viatjar ens fa més tolerants envers 
la pluralitat de cultures i formes de viure. I, en 
definitiva, viatjant i fotografiant -amb el més viu 
dels realismes- et fas teves totes aquelles impressi-
ons tan captivadores que et concedeixen les olors, 
els sons, la llum, els colors, etc.; seqüències que, 
al cap i a la fi, descansen en l’imaginari de cada 
fotografia.”
Emperò, al capdavall, una puntualització segres-
ta les seves emocions: “De vegades, els viatges et 
fan mal, et deixen un regust amarg, una estranya 
sensació de culpabilitat quan  a l’entorn de zones 
riques i determinats mercats, amb tota mena de 
productes i exquisideses, concorren infants oferint 
petits records a canvi de gairebé res ... I aquest és 
el seu pa de cada dia! O bé, et trobes col·legis al 
cim d’una muntanya, construïts amb quatre pals 
i quatre pedres, teulat de llaunes i res més... Una 
llàstima!”. 
Tot aquesta interiorització queda summament 
magnificada amb unes “Mirades” que traspuen la 
passió del Miquel pels gran recursos de l’univers 
fotogràfic; de fet  una afició de tota la vida que ha 

conduit lluny 
de pautes i dis-
ciplines, tant 
des del àmbit 
temàtic com 
del tecnològic. 
“Els meus im-
peratius es mo-
uen a partir de 
fotografiar allò 
que veig; la fo-
tografia és com 
aquell diari que 
escrius segons 
els passos que 
fas”, -diu. 
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Servei a la Comunitat. Ambla Coral Mixta 
d’Igualada; Coral Canigó de Vic; Orques-
tra Terres de Marca 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE 
Igualada 

“Decadència” Un text clau de la dramatúr-
gia britànica de Steven Berkoff. L’obra, amb 
Carles Martínez i Míriam Alamany, gira 
al voltant de la decadència moral d’uns 
personatges i uns valors de l’alta societat 
“benestant i frívola, culta, rica i banal. 
Diumenge a les 7 de la tarda  al Teatre de 
l’Aurora.

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 escenografia- 
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a al sala 
Folch i Torres del Casal.

DILLUNS 27

TEATRE 
Igualada 

Àngel Casas “El tràfic d’esclaus a l’època 
moderna”.
L’esclavisme aixeca en la nostra societat un 
rebuig moral que condiciona la seva visió 
històrica Organitza: AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

VISITA 
Igualada 

Visita al nou edifici de l’Arxiu Comarcal de  
l’Anoia, La Teneria.
Farem un recorregut guiat pel remodelat 
edifici que va ser La Escuela de Teneria, 
inaugurat l’any 1958. .
Dilluns a les 10 del matí a la Teneria.

MÚSICA 
Piera 

Actuacions musicals a càrrec dels alumnes 
d’instrument de l’Aula Municipal de Músi-
ca. Entrada lliure.
Dilluns a les 7 de la tarda a l’auditori de 
l’Aula de Música.

DIMARTS 28

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS 
Igualada 

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

DIVENDRES 24 

CLUB DE LECTURA DE LITERATURA 
INFANTIL 
Igualada 

Club de lectura adreçat a pares,mares, 
avis, àvies, mestres i professionals de l’edu-
cació, per conèixer, comentar i recomanar 
les novetats infantils. 
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

TEATRE 
Igualada 

“Decadència” Un text clau de la drama-
túrgia britànica de Steven Berkoff. L’obra, 
amb Carles Martínez i Míriam Alamany, 
gira al voltant de la decadència moral 
d’uns personatges i uns valors de l’alta 
societat “benestant i frívola, culta, rica i 
banal. 
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CINEMA JOVE 
Els Hostalets de Pierola 

Projecció de la pel.lícula “Mi nombre es 
Khan”. 
Divendres a les 6 de la tarda al Punt Jove

TALLER 
Sta. Margarida de Montbui 

Taller Bibliolab. Iniciació a la impressió 
3D. Aprenem a dissenyar en 3d per impri-
mir objectes. 
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Mont-Àgora.

LLIGA DELS JOCS 
Capellades

La lliga dels jocs per gaudir d’una tarda de 
jocs de taula. 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

DISSABTE 25

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

CLUB DE FILOSOFIA 
Igualada 

Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn de la 
lectura d’un text filosòfic. En aquesta oca-
sió “La República (Llibres I-VIII)”,  dePla-
tó
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central

CONTES EN ANGLÈS 
Igualada 

“Storytelling. Room on the broom” by Ju-

lia Donaldson
Hi havia una vegada una bruixa que volava 
amb la seva gata. Portava un barret negre i 
una trena vermella i llarga. Vine a escoltar 
aquest conte en anglès.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central

MÚSICA 
Igualada 

Música tradicional: audicions de l’Aula de 
Sons
Audicions de gralla, tarota,percussió tra-
dicional, flabiol i tamborí, acordió diatònic 
i instruments de púa.
Dissabte a les12 del migdia al Museu de 
la Pell

TEATRE 
Igualada 

“Decadència” Un text clau de la dramatúr-
gia britànica de Steven Berkoff. L’obra, amb 
Carles Martínez i Míriam Alamany, gira 
al voltant de la decadència moral d’uns 
personatges i uns valors de l’alta societat 
“benestant i frívola, culta, rica i banal. 
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CONCERT DE JAZZ 
Capellades 

Concert de Jazz, a càrrec de Joe Pisto, gui-
tarra i veu i Ignasi Terraza, piano,. 
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

CONFERÈNCIA 
Els Hostalets de Pierola 

Conferència “Gaudí i la natura” a càrrec de 
Josep M. Tarragona i Clarasó . 
Dissabte a les 7 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres.

TEATRE 
Capellades 

La companyia Taula Rodona Teatre ve de 
Palma de Mallorca a presentar “El Bosc de 
Birnam” . 
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Teatre la 
Lliga.

DIUMENGE 26  

CREACTIVA’T 
Igualada 

Construim un trenet i l’Estació Vella 
d’Igualada
Construirem una joguina artesanal i la 
farem circular per una via de tren. També 
donarem forma, en paper, a l’antiga estació 
de tren d’Igualada
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

MÚSICA 
Igualada 

“Stabat Mater” de Franz Joseph Haydn
25è Concert Rotary Club Igualada per al 

TALLER DE MÀGIA 
Capellades 

Taller de màgia amb Cristina Ferrer
Dimarts a les 6 de la tarda a la sala d’ac-
tes de la Biblioteca el Safareig.

DIMECRES 29

CLUB DE MÚSICA 
Igualada 

“Viatge d’hivern” de Franz Schubert
A càrrec d’Anna Romeu Solà, musicòlo-
ga i professora del Dept. d’Educació de la 
Generalitat. Club per escoltar activament i 
comentar en grup aquesta obra.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

ÒPERA 
Igualada 

“La Bohême”. Retransmissió en directe des 
del Royal Opera House de Londres.
La gran tragèdia romàntica de Puccini am-
bientada al París bohemi, en una impressi-
onant producció de Richard Jones.
Dimecres a 3/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

MÚSICA 
Igualada 

“Música per a nadons”. Taller destinat a in-
fants de 2 a 10 mesos, a càrrec de Glòria 
Tomàs.
Vine al taller amb el teu nadó per compar-
tir cançons, moixaines, jocs de falda i
Dimecres a 3/4 d’11 del matí a l’auditori 
de l’Escola de Música.

4 DIES MÉS DE CINE 
Piera 

Projecció de la pel.lícula “Las maestras de 
la república”. Organitza l’Associació de Do-
nes de Piera.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca.

XERRADA 
Òdena 

“Amenaces i riscos en l’ús d’internet i les 
xarxes socials”. A càrrec de Josep de la 
Casa, formador Internet Segura
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca l’Atzavara.

DIJOUS 30

TALLER 
Igualada 

eBiblio, la biblioteca digital
Vine amb la teva tauleta, el mòbil o el por-
tàtil i aprèn a treure suc a l’eBiblio, el servei 
de préstec de documents digitals de la Bi-
blioteca 100 % gratuïts.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central



Dos polis ximples
Estrena • Bad Boys for life

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Aquesta és la tercera pel·lícula 
d’una franquícia de molta re-
percussió mundial. En els dos 

primers lliuraments de Dos policias 
rebeldes, els seguidors de pel·lícules 
d’acció i comèdia segur que van gau-
dir amb la presència de Will Smith i 
Martin Lawrence. Revisitar els seus 
icònics personatges (dos policies una 
mica tòfols)  i el seu peculiar univers 
criminal és un fet que el super pro-
ductor Jerry Bruckheimer i el seu 
equip portaven temps planejant. “La 
pel·lícula està plena d’acció, amb in-
creïbles escenes de risc, nous perso-
natges i sorprenents esdeveniments” 
apunta Bruckheimer.

Aquesta vegada, o  sigui 25 anys des-
prés de la primera pel·lícula i 17 des-
prés de la segona, els policies Mike 
Lowrey (Will Smith) i Marcus Bur-
nett (Martin Lawrence) tornen a pa-
trullar junts en que diuen que serà el 
seu darrer viatge. Trepitjant els talons 
d’una poderosa banda de traficants 
de drogues de Miami, els  policies no 
tardaran a enfrontar-se al despietat 
Armando Armas. Tot plegat propor-
ciona dues hores de cinema d’acció 
(tirs, cops, salts, persecucions, etc)  i 
de diversió, en aquest cas servida per 
dos còmics molt populars. O sigui 
dues hores de cinema evasiu i entre-
tingut, adjectius possibles per a tots 
els degustadors de les pel·lícules de la 
parella protagonista.

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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Entre dos mons
El racó del Cineclub •  Parasitos

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

Ja fa temps que el cinema de Corea 
del Sud intenta fer-se un lloc a les 
nostres cartelleres i que ho fa de-

mostrant una qualitat i una originali-
tat que haurien d’envejar altres cine-
matografies més properes.
La llista de directors interessants seria 
llarga però avui hem de parlar de Bong 
Joon-ho, realitzador que conrea un 
cinema de gènere amb trets molt pe-
culiars, molta imaginació i, sempre, 
un rerefons de crítica social.
A Parásitos, la crítica social apareix en 

primer terme a través d’aquesta histò-
ria de dues famílies –una pobre i l’altra 
rica - que s’interrelacionen amb resul-
tats imprevisibles. Però Bong Joon-ho 
no renuncia a la seva experiència en el 
cinema de gènere i amaneix aquest tí-
tol amb elements de suspens i comèdia 
negra i una posada en escena brillant 
que el converteixen en una ferma can-
didata a l’Òscar després d’haver ja ob-
tingut la Palma d’Or a Cannes, l’aplau-
diment unànime de la crítica i també 
del públic. Sí, que no us espanti perquè 
sigui coreana, prometo que no és sinò-
nim d’avorriment. Ben al contrari.

Sense els Beatles
Estrena •  Yesterday

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Aquesta pel·lícula britànica 
compta amb un guió molt en-
ginyós, en què els Beatles esde-

venen fonamentals. N’és protagonista 
un noi de pares hindús i nacionalitat 
britànica,  Jack Malik (Himesh Patel). 
Aquest és un resignat i poc afortunat 
compositor de cançons que malviu en 
una petita localitat anglesa. Però, des-
prés d’un accident produït durant una 
misteriosa apagada elèctrica global, 
Jack descobreix al despertar que per 
a la resta del món els Beatles mai han 

existit ... i es veu immers en una com-
plicada situació. Una situació de la que 
en traurà profit.
Encara que bàsicament es tracta d’una 
comèdia romàntica, Yesterday es be-
neficia de l’encert del guionista Ric-
hard Curtis (Quatre bodes i un funeral, 
Notting Hill) i de la professionalitat del 
realitzador Danny Boyle (Slumdog Mi-
llionaire, Trainspotting). El ben trobat 
guió de Richard Curtis, les qualitats del 
cineasta Danny Boyle, el bon treball 
dels actors protagonistes i un grapat de 
cançons inoblidables dels Beatles fan 
possible uns resultats reeixits.



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 aparent-
ment 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 ve-
ïns perd els diners que van reunir per reflotar una vella coo-
perativa 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

BAD BOYS FOR LIFE
Estats Units – Mèxic. Comèdia policíaca. De Bilall Fallah.  
Amb Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens . 
En aquest tercer lliurament de la franquícia, els policia Mike 
Lowrey i Marcus Burnett tornen a patrullar junts en un úl-
tim viatge. Ara segueixen la pista d´una banda de traficants 
de drogues de Miami, enfrontant-se al pervers Armando 
Armas.

LA HIJA DE UN LADRON
Espanya. Drama. De Belén Funes. Amb Greta Fernández, 
Eduard Fernández, Àlex Monner
Sara ha estat sola tota la vida. Té 22 anys i un nadó. Voldria 
formar una família al costat del seu germà petit i el pare del 
seu fill. El seu pare, Manuel, després d’anys d’absència i al 
sortir de la presó, decideix reaparèixer en la seva vida. Sara 
sap que ell és el principal obstacle en els seus plans.

PARASITOS
Corea de Sud. Comèdia negra. De Bong Joon-ho. Amb 
Song Kang-ho, Lee Seon-gyun .
Tant Gi Taek com la seva família estan sense feina. Quan el 
seu fill gran, Gi Woo, comença a donar classes particulars a 
casa de Park, les dues famílies, que tenen molt en comú tot 
i pertànyer a dos mons totalment diferents, comencen una 
interrelació de resultats imprevisibles. Una de les millors 
pel.lícules de l´any 2019.

MUJERCITAS
Estats Units. Familiar. De Greta Gerwig. Amb Saoirse Ro-
nan, 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, desco-
breixen l’amor i la importància dels llaços familiars

YESTERDAY
Regne Unit. Comèdia romàntica. De Danny Boyle. Amb 
Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran.
 Jack intenta obrir-se camí en el món de la musica, però no-
mes li fa cas la seva manager, la Ellie, que està enamorada 
d’ell. A causa d´un accident, la vida de Jack canvia del tot. 
Ell és l’única persona al món capaç de recordar als Beatles. 
Llavors aprofita per cantar les seves cançons, que ningú no 
coneix.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

BAD BOYS FOR LIFE 
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dc: 17:30
1917
Ds: 19:30
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dj: 20:00 (VOSE)
PARASITOS
Dv: 17:45
Ds: 16:45
Dll: 19.30
Dj: 17:15 (VOSE)

1/LAS AVENTURAS DEL DOCTOR 
DOLITTLE
Dv Dll Dc i Dj: 18:05/20:10
Ds: 16:00/18:05/20.10
Dg: 12:00/16:00/18:05/20.10
1/STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER
Dv a Dj: 22:15

2/LAS AVENTURAS DEL DOCTOR 
DOLITTLE 
Dv Ds Dll Dc Dj: 17:05/19:10     
Dg: 15:00/17:05/19:10
Dt: 17:05
2/LAS AVENTURAS DEL DOCTOR 
DOLITTLE 3D 
Dg: 12:55
2/LAS AVENTURAS DEL DOCTOR 
DOLITTLE (VOSE) 
Dt: 19:10
2/SI YO FUERA RICO 
Dv a Dj: 21:20

3/ FROZEN II  
Dv a Dj: 17:50
3/ BAD BOYS FOR LIFE
Dv i Ds: 20:00/22:30
Dg a Dj: 20:00 
3/ ESPIAS CON DISFRAZ
Ds i Dg: 15:45
3/ MIENTRAS DURE LA GUERRA
Dg: 12:45
3/ JOKER
Dg Dt i Dj: 22:30
3/ PUÑALES POR LA ESPALDA
Dll i Dc: 22:30

4/ 1917
Dv Ds Dll Dc Dj: 17:00/19.30/22:00
Dg: 13:00/17:00/19:30/22:00
Dt: 17:00/22:00
4/ 1917 (VOSE)
Dt: 19:30

5/ BAD BOYS FOR LIFE
Dv Dll Dc i Dj: 18:45/21;15
Ds: 16:15/18;45/21;15
Dg: 13:45/16:15/18:45/21:15
Dt: 18:45
5/ BAD BOYS FOR LIFE (VOSE)
Dt: 21:15

6/ MALASAÑA 32
Dv Dll a Dj: 18:15/20.30/22:45
Ds: 15:50/18:15/20.30/22:45
Dg: 12:30/15:50/18:15/20:30/22:45

7/ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL 
Dv  Ds Dll a Dj: 17.10/19.40
Dg: 12:15/17:10/19:40
7/ MUJERCITAS 
Dv a Dj: 22:10

8/TE QUIERO IMBECIL 
Dv Dll a Dj: 18:40/20:35/22:35
Ds: 16:30/18.40/20:35/22:35
Dg: 12:10/14:20/16:30/18.40
/20:35/22:35

LA ODISEA DE LOS GILES
Dg: 18:00
YESTERDAY   
Dg: 19:50

Preparació PER A TOTS ELS NIVELLS 
D’Exàmens Cambridge

C/ Òdena 26 -28, 1r- 08700 Igualada - Tel.: 93 804 45 54 - info@centreangles.com

amb professors nadius
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SALA GRAN

BAD BOYS FOR LIFE   
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:15/18:30
Dg: 17:00
LA HIJA DE UN LADRON   
Ds: 20:45
Dg: 19:15

SALA PETITA

1917   
Dv: 18:30
Ds: 16:30/20.30
Dg: 19:05
LA HIJA DE UN LADRON   
Dv: 20:45
Ds: 18:40
Dg: 17:15



50 | TELEVISIÓ I RÀDIO Divendres, 24 de gener de 2020



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

HORITZONTALS: 1. Tan fervent i entregada com la passió que alguns mostren per l’es-
vàstica / 2. Parar el carro, sobretot en cas de semàfor. Pífia denunciada per l’ordinador / 3. 
Trident desmanegat. Vora lacustre per retre homenatge al mestre Carles. No gaire gros / 4. 
Tractarà els rècords com si fossin ous. Prou nociu per deformar completament una sirena 
/ 5. Unió de Nacions Úgriques. Deixo algú ben tolit / 6. Perfil de noia que menja pa de 
règim. Si no fos al Perú podría ser Mali / 7. Als reis medievals se les bevien com aigua dol-
ça. El capciró del dit / 8. Avis fent marxa enrere per Reus. Polir l’estil fustaci de la famosa 
Núria la corresponsal (ja retirada) / 9. Enmig de molt. Ronca de mala manera, el traficant. 
Un capicúa dins l’intestí / 10. Tu mateix, si és que camines. Com a regla general, ocultar la 
presencia d’en Ramon / 11. Cap de rata. Groc de naixement. Escassa utilitat / 12. L’adverbi 
omnipresent. Posposi, endarrereixi / 13. Viatge d’anada del pèndol. Els que de vegades no 
ens el deixen veure són els arbustos.

VERTICALS: 1. Objectes del desig dels grecs en autobús. Tan segur d’ell mateix que no li 
falta de res / 2. Nota del redactor. Elimini, extermini. Riu que no desemboca / 3. Quatre 
barruts bramant a les orelles de l’audiència. En qüestions d’oci sol ser monotemàtic / 4. 
Casar via Imedio. És a Udine com el Barça a Barcelona / 5. Per culpa del rodolí sempre ha 
anat mal calçat. Escaus a uns adéus molt pitius / 6. Ràbia contra el capital britànic. Diarrea 
en ple pavelló. Marxa de Bescanó / 7. I entra a Arbúcies. No es refereix a l’amic tal o qual 
sinó al tàlem. Joia per la recuperació de la vista / 8. Hi baixen els de l’Hotel Boix a recollir la 
truita. Varietat de cautxú vulcanitzat molt apreciada a Cuba / 9. Sofà que queda de conya a 
les galeries. Verro capaç de fer el pi / 10. Símbol irradiador. Uns ho saben fer només respi-
rant, a altres els cal pensar. Emmarquen la reunió / 11. L’única herencia per la qual no ens 
barallem amb els germans. Mesures de capacitat arabesca / 12. Contrasenya pel tatanet. 
Després de banyar-s’hi a l’emperador li sortí un tic.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla

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

1                         
2                        
3                       
4                        
5                      
6                    

7                      
8                     

9                      
10                        
11                       
12                        
13                      



El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

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

www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Pollastre amb pinya a l’estil xinès

Comencem preparant una cobertura o arrebossat per al 
pollastre. Barregem en un bol la farina de blat de moro 
amb aigua freda i batem bé. Afegim l’ou i quan tinguem 
tot unit, afegim el pebre vermell.

Salpebrem els talls de pollastre i els posem al bol, deixant 
que s’impregnin bé amb la massa. Fregim en tandes pe-
tites, sempre en oli molt calent perquè tots els talls ens 
quedin cruixents. Tallem la pinya a trossets i els reservem 
amb el pollastre.

Per fer la salsa a la que després ficarem el pollastre i els 
trossos de pinya, necessitarem un pot gran. Portem a 
ebullició el suc de pinya i afegim una cullerada de sal-
sa soja espessa, o dark soja, el vinagre d’arròs, el sucre 
moreno i un pessic de maizena -dissolt en una mica d’ai-
gua freda perquè no faci grumolls-. Remenem durant un 
parell de minuts i quan aquest xarop o salsa comenci a 
espessir afegim el pollastre i els trossos de pinya. Mentre 
remenem amb cura, deixem els talls de pollastre i els tros-
sets de pinya que es cobreixin del xarop durant dos o tres 
minuts. En un altre cassó, posem arròs basmati a coure 
per a la guarnició i portem tot a la taula perquè cadascú 
se serveixi al seu gust.
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Ingredients
Per a 4 persones:
� Pollastre trossejat 1
� Pinya natural per a la salsa 200 g
� Farina de blat de moro 150 g
� Aigua150 ml
� Pebre vermell dolç un pessic
� Ou 1
� Suc de pinya per a la salsa 150 ml
�  Vinagre d’arròs per a la salsa 2 
cullerades
� Salsa de soja xinesa espessa o dark 
soja 1 cullerada, per a la salsa
� Sucre morè 3 cullerades per a la salsa
� Maizena un polsim per lligar la salsa

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

Aquesta setmana sortidor de cervesa ESPINA DE FERRO LAGER

I... bon profit! 

Elaboració:

gastronomia

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

Espai patrocinat per



Gener
24: Francesc de Sales; Mare de Déu de la Pau;  Felicià.
25: Conversió de sant Pau, apòstol; Bretanió; Elvira. 
26: Timoteu; Titus; Paula; Robert, Alberic i Esteve.

27: Àngela Mèrici; Enric d’Ossó i Cervelló; Vitalià; Emeri   
28: Tomàs d’Aquino; Flavià; Tirs; Julià.

29: Pere Nolasc; Valeri; Sulpici Sever 
30: Martina; Adelelm; Jacinta de Mariscotti

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Josep Ramón i Gumà
Pare, ja fa 14 mesos que ens vas deixar, és com si fos ahir.
Has deixat molts bons records, et trobem a faltar, sense tu ja no 
és el mateix.
Els últims anys, els últims dies, les últimes hores, els últims 
instants tan difícils en què vàrem estar al teu costat, però 

també tot el que vam gaudir en família durant la teva existència sempre perdurarà 
al nostre cor.
No deixis des de el lloc on estàs (l'infinit) d'ajudar-nos i sobretot estimar-nos.
Aquest diumenge dia 26, la família, estimats i amics, et tindrem present en la cele-
bració de la missa de 12,30 a la Basílica de Santa Maria d'Igualada.

En record de

Josep Solé Cuadras

Parlem de tu, però no pas amb pena. Senzillament parlem de tu, 
de com ens vas deixar. Parlem dels teus gustos, del que estimaves 

i del que no estimaves. Del que feies, deies i senties. 
De tu parlem, però no pas amb pena.

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

Morí cristianament el 21 de gener de 2016

Jorba, gener de 2020

A.C.S

4t aniversari de

Amb motiu del decés del nostre company i amic 

Jordi Sellarès i Poch 
volem acompanyar a la família i amics en aquest trist moment de la teva marxa.

Et recordarem sempre per la teva humanitat, lluita i capacitat d'ajudar ala resta
no oblidarem mai tot el que vas fer pel teu estimat poble, Carme, 

tant com alcalde i com a veí compromès.
Que la terra et sigui lleu i el buit que ens deixes serà difícil d'omplir.

“No vull ser aquell record que et faci plorar, 
sinó aquell que t'inspiri a lluitar pel que realment desitges”

Dimarts tornà a la casa 
del Pare, Jordi Sella-
rés Poch, que fou al-

calde de Carme, en passades 
legislatures. L’endemà va cele-
brar-se el funeral en l’església 
parroquial d’aquella vila ano-
ienca, que fou una demostra-
ció d’afecte dels seus familiars, 
covilatans i amics.
Fou un home bo, simpàtic i 
competent, que treballà, fins 
jubilar-se, en les oficines mu-
nicipals igualadines de l’Àrea 
de Solidaridad i Cooperació. 
Com a tal formà part del Jurat 
del Premi Ciutat d’Igualada al 
Compromís social i cívic, Mn. 
Josep Còdol i Margarit. Varis 
dels guanyadors havien estat 
proposats per ell, bon conei-
xedor de les entitats dedicades 
a la promoció social i solidà-
ria.
El vàrem tractar en les reuni-
ons deliberatòries per a lliu-
rar dit premi que atorguen, 
a parts iguales, el Consistori 
de la ciutat i la Fundació Sant 
Crist d’Igualada. Les seves 
intervencions eren sempre 
atinades i raonades, fent que 
la decisió fos ponderada i en-
certada. El vàrem tractar tam-
bé com a primera autoritat 
del seu poble, quant li vàrem 
fer saber que a Carme havien 
tingut un artista de Circ, ano-
menat Jaume Sardà. Acollí la 
nostra descoberta amb entu-

siasme i endegà una taula ro-
dona en honor al seu covilatà 
artista. Fou pel juliol de 2009. 
S’inaugurà, per l’Alcalde, una 
exposició de fotografies de 
l’arxiu familiar de la família.
Quan vaig rebre el Premi 
d’Honor Ciutat d’Igualada 
(darrera edició) va tenir la de-
licadesa de felicitar-me telefò-
nicament, cosa que m’omplí de 
satisfacció i d’una certa pena. 
Ha estat la darrera vegada que 
hem conversat. Li vaig comen-
tar que en aquesta ocasió  l’ha-
víem trobat a faltar molt, ja 
que, pel seu estat de salut, no 
va poder formar part del Jurat, 
com solia fer,  Amb tot, li vaig 
preguntar com estava i el vaig 
notar amb un cert optimis-
me (o almenys a mi m’ho va 
semblar)  Ara escric aquestes 
línies amb una certa estranye-
sa i amb gran sentiment per 
la pèrdua d’un bon amic. Tot 
i que sabia de la seva greu ma-
laltia, no esperava un final tan 
precipitat. Estic convençut, 
que ara, haurà rebut el premi 
celestial que es mereix, pel seu 
bon fer i manera d’actuar.
En nom de la Fundació Sant 
Crist, que m’honoro en presi-
dir, faig arribar a tota la seva 
família i amics, la nostra sin-
cera condolença.
Reposi en pau!

Josep Elias Farré

En el traspàs de Jordi 
Sellarès
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• 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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 24:   JUVÉ
Av. Montserrat, 27

 DISSABTE 25:  BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 26: 

DILLUNS 27: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 28:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMECRES 29: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 30: LA CREU
P. de la Creu, 7

BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
 CASAS V.

SOLEDAT, 119
(22:00 - 9:00h)
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PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis 
participar i omple les dades personals per a que 

puguem contactar amb tu!

Música Hostalets

Cava Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Cinema Ateneu

Entrades Hoquei 

Músiques de Butxaca

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Bicicleta ABA

Forfait circuit Les Deus

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 �ns el 30/1/2020.  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.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

* 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 con-
certs d’Hostalets, la cistella Caprabo i Ca-
ves Bohigas que han de passar a buscar-
les a les nostres oficines de La Veu. 

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

676 959 431

902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA
93 805 00 75

93 131 35 58
93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

676 959 431

CISTELLA AMB PRODUCTES

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 Re-
serva  amb estoig

Regalem 2 cistelles al mes!

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Marcel Castany i Magí Moyes
Director i responsable camp de foc Fast ParcMotor

Som el Marcel Castany i el Magí Moyes, director i responsable, respectivament, de Fast 
ParcMotor. A l’empresa fem cursos de formació tant en conducció com en foc, destinats a 
empreses i també a particulars. 

Darrerament les tradicions són observades amb lupa. No només la festa dels Reis. També hi ha qui no veu bé la festa de Sant Antoni dels 
Rucs. Els moviments animalistes estan molt atents a com es tracten els animals (no tot s’acaba amb les curses de braus). Diuen que els 
cavalls pateixen i que les desfilades pel carrer, amb música, soroll i espectadors, no s’hauria de permetre. Són cada dia més qui sent els 
animals com a part de la família. No fa gaire uns patges dels Reis de l’Orient van quedar sorpresos per haver de fer l’entrega del seu regal 
al gos de la casa. Hi ha qui limita el nombre de convidats a la seva boda, però porten el ca a la cerimònia. Altres s’horroritzen dels qui 
mengen carn, a qui veuen caníbals. El món canvia de paradigmes a velocitat de vertigen. No fa tant, els únics cavalls interessants per les 
administracions eren els de màquines i vehicles, perquè els donaven diners derivats dels impostos. Ara pateixen per rebaixar la contami-
nació ambiental, pels animals i pels vehicles particulars. Però també hi ha qui pensa que tot és conseqüència de la contaminació mental 
d’una societat embogida.

“Les nostres formacions, tant en foc 
com en conducció estan adaptades a 

tots els nivells”

Divendres, 24 de gener de 2020

Heu començat a fer cursos de formació en foc. En 
què consisteixen?

Bàsicament hi ha tres o quatre tipologies. Però de 
totes maneres sempre ens adaptem a les demandes 

dels clients. Anem d’un curs molt bàsic, per a persones que no 
tenen cap tipus de coneixement en aquest medi i se’ls instrueix, 
fins a gent professional del foc i que se’ls posa al camp d’entre-
nament i se’ls pots ajudar en aspectes més detallats i concrets de 
la seva feina. 

Treballeu amb la formació de qualsevol tipus d’incident rela-
cionat amb el foc, doncs?

Es fan moltes tipologies de formacions. Tenim diversos escenaris 
per cobrir diversos sectors. Per exemple, podem parlar del sector 
marítim, el químic o el miner. Entre ells són força diferents i la 
formació específica també ha de ser diferenciada. En el cas de 
formacions en foc, per tant, les dirigim bàsicament a empreses, 
però a qualsevol tipus. Això vol dir que també ens dirigim a per-
sonal d’una oficina, per exemple, perquè sàpiguen com han d’ac-
tuar en cas que hi hagi algun incendi, saber quin extintor han 
de fer servir per apagar foc vora els ordinadors o la manera com 
s’han d’utilitzar. Volem instruir per tal que, en cas d’incendi no 
sigui un “foc, foc” i tothom marxa corrents, sinó que hi hagi una 
formació bàsica per intentar apaivagar el foc abans no vinguin 
els serveis d’emergència.

I per als més professionals?

En el cas dels Bombers, per exemple, la base ja la tenen però el 
que fem és practicar. Aquí muntem diferents escenaris que ens 
permeten treballar en diferents situacions. En un parc de Bom-
bers no pots fer un foc. 

Hi ha gaire llocs en què es faci aquest tipus de formació?

A Catalunya n’hi ha tres, el nostre, un altre a Manresa i un altre a 
Tarragona. La nostra àrea d’acció és tot Catalunya.

Com vau veure l’oportunitat de fer aquestes formacions?

Neix amb l’objectiu de diversificar la nostra oferta. Teníem un 
espai aquí al Circuit Escola de ParcMotor i al fer els cursos de 
conducció, ja teníem una cartera d’empreses que crèiem que 
també els podia interessar els cursos de formació en foc.

Si parlem de les formacions en conducció. S’ofereixen bàsica-
ment a empreses o també a particulars? 

Pot venir tothom. De fet, podem dir que entre setmana ens dedi-
quem a formar a empreses i administració, és a dir, a tota aquella 
gent que degut a la seva activitat utilitza el vehicle com a eina de 
treball i que per tant, la conducció és un dels seus riscos labo-
rals. I després, el cap de setmana ens dediquem a fer particulars, 
activitats per grups, incentius, és a dir, un format més d’oci. En 
aquest sentit hi ha curs de conducció segura, curs de conducció 
esportiva, etc.

Hi ha diversos nivells, també, en el cas dels cursos de conduc-
ció?

Sí, sí. Tenim quatre nivells que equivaldrien a un dia de curs 
cadascun d’aquests. També fem cursos per a pilots professionals. 
Tot allò que sigui sobre rodes ho cobrim. Cotxes, 4x4, motos, 
furgonetes, etc. També fem formació sobre neu, en què ens 
n’anem al Pirineu, cursos per professionals que es dediquen al 
desenvolupament de cotxes o fins i tot per actors que fan els toca 
rodar en escenes de conducció perillosa a les pel·lícules!

Quin és un dels principals perills quan conduïm?

Molta gent relaciona l’experiència amb saber-ne i sí que en part 
és així, però no el 100%. Hi ha gent que ha après a conduir amb 
un tipus de vehicles que ara van canviant. A vegades pensem 
que si ens ha passat una cosa per la carretera i vam trobar-hi una 
bona solució, sempre hem d’aplicar la mateixa, però les circums-
tàncies sempre canvien i per tant hem de tenir una solució per 
cada problema que puguem tenir.

Teniu nous cursos pensats?

Volem començar a fer cursos de conducció per vehicles elèctrics. 
Aquí hi haurà un canvi important, tant a l’hora del funciona-
ment general d’aquest tipus de vehicles com l’ús que li donem. 
Hem començat a formar els nostres treballadors per tal que en 
poc temps puguin començar a ensenyar a la resta de la gent a 
portar els vehicles elèctrics de forma segura. 

Quina relació hi ha amb les altres activitat del ParcMotor de 
Castellolí?

Nosaltres com a Fast tenim el Circuit Escola de conducció i tam-
bé la formació en foc. Ara bé, tenim una bona relació amb les 
altres empreses encarregades del Karting, l’Humor Amarillo o el 
Paintball, com també el circuit de velocitat, el de motocròs o les 
zones de trial. També amb el Campus Motor. Nosaltres entenem 
el ParcMotor com un polígon industrial temàtic, un complex del 
motor. Aprofitem sinergies entre nosaltres, són tot circuits com-
plementaris i tenim més força a l’estar junts que separats.

Marc Vergés Albareda @marcverges8
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