
La ciutat d’Igualada, des de l’aire.

L’assemblea de “Per la Conca” va tenir lloc diumenge a Cal Alemany, a Montbui.

Per la Conca diu que la Generalitat 
ha aturat els tràmits de Can Morera
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bé segueix la via política 

El procés participatiu “no és el del Pla, 
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L’EDITORIAL

L’AVE, més a prop
U n dels partits polítics amb més pes al Pe-

nedès, Junts per Catalunya, ha anunciat 
aquesta setmana la seva voluntat de de-
manar a l’administració superior la cons-

trucció d’un baixador a la via d’alta velocitat, prop de 
Vilafranca, suposadament als voltants del municipi 
de la Granada, ben a prop de la C-15, eix vertebra-
dor de la Vegueria Pene-
dès, de la qual en forma 
part l’àmplia majoria del 
territori de l’Anoia.
La demanda no és desca-
bellada, ans al contrari. 
Són molts els territoris 
arreu d’Espanya que te-
nen estacions en la línia 
de l’AVE en àrees que, 
diríem, no corresponen 
a capitals de província 
o a nuclis de molts ha-
bitants. Ens consta que aquesta voluntat política es 
vol fer arribar a tots els ajuntaments de les quatre 
comarques que conformen la Vegueria (Alt i Baix 
Penedès, Garraf i Anoia) de manera que siguin els 
consistoris els qui aprovin una moció demanant-ho, 
en aquest cas, a la Generalitat i sobretot al govern 
espanyol, que és qui en té les competències. 

El fet de poder comptar amb un baixador d’alta ve-
locitat (per a l’AVE, però també pels Talgos Alvia 
o per l’Euromed, que fan servir la mateixa via) ens 
situaria a 20 minuts d’una estació de ferrocarril de 
via ràpida i evitaria anar a les estacions de Sants o, 
en el cas de la Conca d’Òdena o l’Alta Anoia, a la 
de Lleida, que és la més utilitzada en el nostre ter-

ritori.  Representaria 
un considerable es-
talvi de temps, i, més 
encara, una millora en 
seguretat. A més, seria 
un motiu de més per 
accelerar el projecte 
de desdoblament de 
la C-15 entre Igualada 
i Vilafranca del Pene-
dès, que la Generalitat 
ha promès als ano-
iencs. 

Esperem que la demanda, per bé que arriba d’un par-
tit polític determinat, no caigui en desgràcia pels mo-
tius ja sabuts de mala maror amb altres forces inde-
pendentistes, o per altres raons que no vénen al cas. 
Quan es tracti de demanar i defensar millores per a 
tots i totes, cal unitat. Ni que sigui només per això. 

El fet de poder comptar amb 
un baixador d’alta velocitat al 

Penedès ens situaria a 20 minuts 
d’una estació de ferrocarril de 

via ràpida.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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John Hoffman, conseller delegat del 
Mobile World Congrés, va ser con-
tundent en pronunciar-se sobre la 
seva marxa de Barcelona dient que 
“No hi ha debat, no hi ha reunions. 
No hi ha res a cap lloc del món. Tam-
poc a Madrid. Som ací, a Barcelona, 
hi som des del 2006 i continuarem 
ací en el futur. Tenim contracte fins 
el 2023. No hi ha plans més enllà. 
Probablement l’any que ve serà el 
moment de pensar-hi, però ací es-
tem extremadament contents. Per 
què hauríem de canviar una cosa 
que funciona?”

Reyes Maroto, ministra d’Indústria, 
Comerç i Turisme, ha evitat defen-
dre el manteniment del Mobile a 
Barcelona i ha afirmat que “qualse-

vol ciutat és candidata al Mobile, 
perquè ningú diu que es quedi a 
Barcelona per tota la vida.”

Fernando Valenzuela Marzo, se-
cretari d’estat d’afers exteriors del 
govern espanyol va defensar davant 
les crítiques rebudes en el Consell 
de Drets Humans de l’ONU, que 
“el nivell de llibertat ciutadana i 
d’expressió a Espanya està en els 
més alts estàndards internacionals.” 
Mentre que Alfred Bosch, conseller 
d’acció exterior, relacions instituci-
onals i transparència de la Generali-
tat deia “Les Nacions Unides han fet 
la rebregada més dura a l’estat espa-
nyol en matèria de Drets Humans.”

Yason Y. NG, advocat, periodista 
i activista de Hong Kong va visi-
tar a la presó de Lledoners a Jordi 
Cuixart, president d’Omnium, i va 
declarar que “És molt desafortunat 
que algú hagi de pagar el preu de la 
llibertat per defensar una idea, per 
simplement encoratjar els ciutadans 
a exercir el seu propi dret a la lliber-
tat d’expressió.”

Ernesto Ekaizer, periodista, ha co-
mentat que del judici contra de Jo-

sep Lluís Trapero, “malgrat les seves 
explicacions seguirà sent el cap de 
turc que justifica el procés del TS.” 

Diego Pérez de los Cobos, coronel 
de la Guàrdia Civil, ha declarat que 
“la meva funció era la de coordina-
ció i supervisió, però que no podia 
donar ordres. Si hagués tingut algun 
tipus d’ascendència en el dispositiu, 
el primer que hagués fet és apartar 
al major Trapero, que estava des del 
primer moment posant pals a les ro-
des als plans orientats a impedir el 
referèndum il·legal.”

Quin Torra, president de la Gene-
ralitat, va assabentar-se de que el TS 
el deixava sense escó al Parlament. I 
va dir “Soc diputat i president de Ca-
talunya perquè així ho va decidir la 
ciutadania i ho va votar el Parlament. 
No ens farem enrere.”

Roger Torrent, president del Parla-
ment, ha considerat que la carta de 
Xavier Muro, secretari general del 
Parlament, “deixava sense escó Torra 
per ordre de la Junta Electoral Cen-
tral i no permetia que el President 
continués com a diputat.”

Tristesa
Dilluns, al Parlament de Catalunya vaig sen-
tir tristesa i vergonya. Una profunda vergo-
nya en veure el nivell polític i, sobretot humà, 
d’alguns dels diputats que actualment en for-
men part. A l’hemicicle constatarem que la 
meitat del govern de la Generalitat, deixava 
sol al president en el moment que aquest de-
manava que no s’obeís l’ordre de privar-lo de 
la seva condició de diputat. La decisió –trista 
en la meva opinió- lluny de calmar a les ienes 
els va engallar encara més. La seva portaveu 
des de la tribuna d’oradors va qualificar al 
president Torra de “delincuente”, mot que va 
ser corejat a crits pels trenta-sis energúmens 
que formen part del grup de Ciudadanos, 
generant una de les imatges més vergonyo-
ses que s’han donat mai a Catalunya.
He estat moltes vegades al Parlament–inclo-
ent-hi el dia 30 de gener del 2018 on es va 
impedir la investidura del president Carles 
Puigdemont- i mai havia passat tanta vergo-
nya aliena i tristesa en veure que l’àgora de 
Catalunya pateix una invasió de rates.   
La decepció no em va privar de tornar-hi a 
anar dimarts i, com passa cada vegada que 
algú els va a veure a Lledoners, els presos po-
lítics catalans em varen retornar l’esperança. 
La seva entrada al Parlament és d’aquells 
moments que no s’obliden. Entraven somri-
ent i saludant a tothom. Com si no fes més 
de dos anys que cap d’ells havia trepitjat no-
vament l’edifici del Parc de la Ciutadella. Un 
moment inoblidable.
Després, davant de la comissió parlamentà-
ria d’anàlisi de la aplicació del 155, cadascun 
d’ells va donar mostra d’humanitat, d’alçada 
política i de reclamació d’unitat d’acció en-
tre els catalans. Sense retrets, sense queixes, 
sense victimisme. Varen ser sis lliçons d’ètica 
i fermesa democràtica i fins i tot, en alguns 
casos d’una fina ironia que superava els vint-
i-set mesos de presó que porten damunt les 
espatlles.
No tinc notícia que cap diputat del PSC pas-
sés a saludar-los, ells que diuen no sé què de 
desjudicialitzar la política. Potser tenien por 
de no aguantar-los la mirada.
En sortir del Parlament camí de casa, tenia 
clar que l’Estat ha segrestat o enviat a l’exili 
als millors. Allò que deia aquella altra iena 
quan era vicepresidenta del gobierno: “he-
mos descabezado al movimiento independen-
tista” tenia molta part de raó. Tenim bons 
polítics a les institucions, però els millors 
són a l’exili i a la presó.
Tinc l’esperança i faig un prec a tots els ciu-
tadans de Catalunya: mirem molt bé a qui 
li donem el vot a les properes eleccions. No 
fos cas que alguns coiots, algunes rates i al-
guns traïdors obtinguessin novament escons 
suficients com per insultar, posar pals a les 
rodes i, en definitiva, embrutar el Parlament 
de Catalunya.
La tristesa de dilluns es va tornar esperança 
dimarts. En la mesura que creixi l’esperança, 
s’esvairà la tristesa. Dependrà dels nostres 
vots. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Mestre

Mark Twain, autor de l’obra Les 
aventures de Tom Sawyer, re-
coneixia entre algunes de les 
seves grans cites que: “No és 

pas allò que un no sap, el que el pot posar 
en problemes. El que realment pot causar 
dificultats és allò que un sap amb certesa, 
però que realment, no és correcte”.
Citació de Twain que va com l’anell al dit 
per escriure sobre un dels grans debats 
d’aquests últims dies. Tertulians i tertuli-
anes, així com un gran nombre de mitjans 
de comunicació, ens han posat al 
dia de la Comunitat Autònoma de 
Múrcia, un dels referents de l’Espa-
nya ultradretana. Aquesta, reflex de 
la societat i resultat electoral que va 
donar la victòria a Vox durant les 
últimes generals, destaca una no-
tícia que ha fet tornar les escoles 
murcianes al blanc i negre.
El concepte de “Pin Parental”, com 
molts ja coneixen, és el mot amb 
què es denomina, en el món tecnològic, 
la restricció que els pares o tutors poden 
aplicar en ordinadors, tablets o smartpho-
nes per evitar l’accés de menors a contin-
gut violent, sexual, etc. Vox ho ha volgut 
transportar a l’educació, però des d’un punt 
de vista més restrictiu. El partit d’Abascal 
ha proposat crear una autorització signada 
pels pares, per tal de permetre o no als seus 
fills, assistir a segons quins tallers, xerra-
des o activitats que es duguin a terme en 
horari lectiu, per persones alienes al centre 
i sobre “qüestions morals socialment con-
trovertides” i de “sexualitat”, que puguin 
“resultar intrusives per la consciència i in-
timitat dels seus fills”.

Partint de l’evidència que és impossible te-
nir content a tothom, no s’ha d’oblidar que 
els alumnes tenen el dret a ser educats lliu-
rement. I això està escrit a les pàgines de 
la Declaració Universal dels Drets Humans 
dels Infants. Tanmateix diu que, en religió 
i consciència, els infants poden estar sobre 
el guiatge dels seus pares, sempre i quan 
aquesta decisió respecti la resta de drets 
que tenen. Aquesta última part de la decla-
ració és important per deixar tota defensa 
d’aquesta llei, en evidència.

Estarem d’acord que la gran quantitat de 
xerrades i tallers que es donen a alumnes, 
es donen al llarg de l’Educació Secundària 
i Batxillerat, és a dir, persones d’entre 13 i 
18 anys. Aquest fet implica que els alum-
nes que estan rebent aquesta informació, 
són en etapes de preadolescència i ado-
lescència i, rebre informació exterior amb 
aquesta edat, és indispensable per fer front 
a problemes que avui en dia es viuen amb 
intensitat dins les aules. És possible que 
molts pares no vegin amb bons ulls que els 
seus fills rebin instruccions de sexualitat, 
violència de gènere o homosexualitat amb 
aquesta edat. Però la realitat és que, aques-
ta inquietud, ja forma part dels alumnes. I, 

ignorar-ho, és el primer pas cap al fracàs.
Durant el 2017, hi va haver fins a 1.014 
naixements de mares adolescents, per 
exemple.
La desinformació és el primer factor que 
comporta aquesta xifra. El ciberassetja-
ment i el maltractament, també són una 
realitat en què els alumnes necessiten for-
mar-se per tal d’evitar i conscienciar. En 
moltes ocasions, xerrades practicades per 
la policia i especialistes, permeten prevenir 
i detectar possibles casos entre els alumnes 

assistents que, en altres circums-
tàncies, hagués costat més de perce-
bre i actuar. És a dir, aquesta oferta 
d’informació que el partit ultradre-
tà vol limitar, és un camí que pot ar-
ribar a facilitar la vida dels alumnes 
o, fins i tot, treure’ls d’un infern. Es 
tracta de prevenir, en comptes de 
reprimir. Un pas important a fer és 
el de deslligar l’escola, d’una vegada 
per totes, d’aquell concepte ja fràgil 

i antic que atorga la tasca de formar al cen-
tre i, la tasca expressa d’educar, als pares. 
L’escola no només forma, l’escola forma i 
també educa. I és una sort inevitable.
Mark Twain no s’equivocava pas. I és que 
quan un pensa que ja sap alguna cosa amb 
certesa, com els senyors de Vox, encara que 
no tingui raó, ja no li queda res per apren-
dre. D’altra banda, quan l’inconvenient 
d’una persona és que no sap res, aquesta no 
s’ha de preocupar pas. Té la mateixa sort 
que Tom Sawyer en les seves aventures. Té, 
tota la vida per aprendre, tot allò que enca-
ra no sap. I tant de bo sigui amb xerrades i 
tallers. Sense que Vox ho impedeixi.  
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JORDI PUIGGRÒS POLA Pin parental a Vox

Què s’hauria d’haver fet després de la crisi de 
govern: eleccions o seguir amb la legislatura?

 Eleccions 60%  Seguir 40%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI 
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades 
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.del lector

OLGA ALOY

La capelladina Olga Aloy ha estat reconeguda per la Generalitat 
com a Mestra Artesana pels mèrits obtinguts en l’obra feta en la 
seva especialitat de la laca natural Urushi.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

ANIREM AL SÍNDIC
Pau Ter, regidor de Som Vallbo-
na-JUNTS

Molta gent ha pogut veure a la prem-
sa comarcal com des de Som Vallbo-
na-JUNTS publicitàvem que havíem 
presentat una moció sobre l’Antena de 
Telefonia Mòbil de la Miranda que re-
sumia la feina feta per la biòloga mole-
cular vallbonenca, Jèssica Hernández. 
El cert és que aquesta moció presenta-
va evidències que lligaven les radiaci-
ons de radiofreqüència amb el càncer i 
el creixement dels infants.
El més preocupant del cas és que se-
gons la moció que recollia diverses 

cites científiques, les antenes haurien 
d’estar a 500 metres de les zones ha-
bitades; doncs bé, la Base de Telefonia 
Mòbil de la Miranda està a menys de 
40 metres de les cases. Per això dema-
nàvem que el Ple acordés que no es 
renovi el contracte de cessió de l’espai 
municipal on opera la Base de Telefo-
nia i que es comuniqui a l’empresa que 
el Ple té la voluntat de retirar-la abans 
d’hora, a veure si coincidíem.
El cas és que quan vam rebre l’ordre 
del dia del ple del 27 de gener la nostra 
moció sobre la retirada de la Base de 
Telefonia, entrada en el període mar-
cat per la llei, no hi constava. A 26 de 
gener, encara no sabem el motiu pel 

qual no hi era. És molt greu.
El primer que vam fer és exposar el cas 
als serveis jurídics de Junts per Catalu-
nya-Partit Demòcrata. Ens van corro-
borar el que ens temíem; s’estan vulne-
rant els nostres drets civils i polítics. I, 
a falta d’explicacions, ho va fer l’Alcal-
dessa-Presidenta Meritxell Baqué que 
és qui fixa els punts a tractar en el Ple 
Municipal.
La nostra moció ha estat censurada i el 
ple del 27 de gener està tacat d’aquesta 
vulneració de drets. Anirem al Síndic 
de Greuges per denunciar-ho i per de-
manar-li que actuï. Estem preparats i 
preparades per seguir lluitant per po-
der exercir els nostres drets com a regi-

dors i per la salut pública de Vallbona 
d’Anoia.
Tot plegat és un greuge a la meva feina 
com a regidor i a la del meu portaveu, 
en Pere; a la de la Jèssica Hernández, 
a la dels 161 votants de Som Vallbo-
na-JUNTS i a tota la ciutadania de 
Vallbona que vol viure lliure de radia-
cions de radiofreqüència.
No descartem invalidar les decisions 
preses pel Ple Municipal i demanarem 
que l’Alcaldessa Baqué tingui en comp-
te els nostres arguments jurídics abans 
de fer efectiva aquesta vulneració.
Encara hi són a temps però s’hi han 
lluït.
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JOSEP M. CARRERAS

Carta oberta al President de Catalunya

Molt Honorable Presi-
dent:
Vagi per davant que 
no l’he votat mai i 

que probablement tampoc el votaré 
en les properes eleccions. Això però 
no és obstacle perquè no em cregui 

en el deure de donar-li les gràcies per tot el que vostè 
ha fet per Catalunya.
Es va fer càrrec de la presidència de la Generalitat 
en uns moments difícils. Potser aquesta ha estat la 
característica del seu mandat. No ha tingut les co-
ses fàcils i s’ha vist atacat des de tots els angles, amb 
contundència i sovint amb males formes. Però això 
no ha estat obstacle perquè des del primer moment 
vostè no hagi mostrat el seu anhel d’independència 
per aquest maltractat país nostre. 
Si li he de ser sincer, li diré que al meu entendre vostè 
no té fusta de polític en el sentit corrent d’aquest mot. 
Els polítics solen ser simuladors, sovint falsos, hipò-
crites. Vostè no. Des del primer moment va ensenyar 
les cartes i va manifestar clarament quines eren les 

seves intencions i per quins motius havia acceptat la 
presidència de la Generalitat. Per això es varen tirar 
com a llops contra seu. Ha aguantat insults i  amena-
ces. La claredat dels seus plantejaments donava ales 
als seus atacants, que han arribat a actituds indignes 
de persones civilitzades. 
No vull dir amb això que no hagi comès errors. Per-
sonalment, crec que el fet de penjar -legítimament, 
no en dubto- la famosa pancarta va ser un error per 
les conseqüències que després ha tingut. Potser a tots 
plegats ens ha passat que no havíem calibrat bé el 
poder i l’odi que han demostrat els que són capaços 
d’interpretar les lleis a la seva mida. Potser a vegades 
cal ser una mica murri. En una confrontació directa, 
lluitem contra un enemic més poderós que ha or-
questrat tota una mena de guerra santa contra Cata-
lunya i en la qual no deixa res sense passar pel seu se-
dàs. Som víctimes de la llei de l’embut i davant tanta 
prepotència no podem enfrontar-nos-hi en solitari. 
Podia fer-ho el Parlament. Com a òrgan represen-
tatiu de la voluntat del catalans, podia –més aviat 
havia- de plantar cara i arriscar-se per fer valdre els 

drets. La independència no es dona gratis.
Però si una cosa m’ha dolgut durant tot aquest temps 
i m’ha trencat l’ànima aquests darrers dies ha estat 
l’enfrontament dels dos principals partits indepen-
dentistes al Parlament. Algú creu que d’aquesta ma-
nera aconseguirem mai res? Em dol que hi hagi tanta 
discrepància entre les paraules i els fets. Després de 
tot el que ha passat aquests darrers anys, després de 
tant dolor i de suportar tant d’odi, el poble de Cata-
lunya es mereixia alguna cosa més que aquest trist 
espectacle absurd.
Convé, però, tenir present una cosa: l’independentis-
me no són només els partits. El poble segueix ferm, 
el moviment no s’atura. En les concentracions ningú 
pregunta de quin partit ets. Hi ha consciència que 
tots plegats treballem per un objectiu comú. Els po-
lítics  n’haurien d’aprendre.
Permeti’m doncs, Molt Honorable President, que li 
doni les gràcies per tot el que ha fet per Catalunya. Li 
desitjo molta sort i encert en el futur. El poble gua-
nyarà, perquè té la raó i més seny que alguns dels 
seus polítics.
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JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Jocs Florals

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

A vegades em pregunten: 
teniu secrets de tècnica, 
els rapsodes? El 10 de 
novembre del 2013, ho 

vaig intentar resumir en un discurs 
de mantenidor que vaig fer a l’Ajun-
tament de Barcelona en els XXXVI 
Jocs Florals de la Tardor de l’ACA. 

La fotografia és d’aquell acte. En faig extracte:
“Tenen secrets de mètode, els i les rapsodes?. Cal pre-
parar a consciència la intervenció.  Cal que qui reci-
ti entengui, primer ell, el poema. Aquesta preparació 
t’ajuda a valorar-lo, a percebre’n el sentit profund, a 
enamorar-te de la be-
llesa de la paraula. 
En ocasions, després 
de llegir més d’un cop 
un treball, trobes la 
clau d’aquell gir ocult, 
d’aquella expressió 
que en una primera 
lectura et podria pas-
sar desapercebuda. És 
quan pots dir: “quina 
metàfora!” o “quina 
idea més original!”. I 
aleshores procures, en 
recitar-lo, remarcar 
aquella paraula, aquell vers.  Èmfasi quan cal, però 
a mida, sense passar-se, sempre amb prou naturali-
tat. Una referència personal, a tall d’anècdota: des de 
molt jove, als dotze anys quan anava als Maristes, 
m’agradava ja recitar. Però la persona que em va fer 
reflexionar en això de no excedir-se en l’èmfasi va ser, 
justament uns anys després un capellà castrense. A 
Logronyo em feien llegir les lectures a les misses de la 
caserna i el capellà, ja al primer dia, quan vaig acabar,  
em va preguntar: “oye, ¿eres poeta?” i jo vaig pensar: 
“malament, hi has posat massa èmfasi”. Aleshores 
vaig entendre que, llegint o recitant, potser havia de 
semblar “menys poeta”.  
“Com classificaria la poesia. La distribuiria en tres 
grans grups. El de la poesia senzilla, popular, de llen-
guatge, diguem, de carrer.  A l’extrem contrari, la so-

fisticació total, la dels poetes que trien la paraula més 
difícil, que no dormen fins trobar-la. Hi ha finalment 
un tercer grup que és el del mig.  El dels escriptors que 
solen fugir del llenguatge planer, poc poètic, però que 
tampoc fan el salt, per norma, cap a la versió enreves-
sada. Posem que entre tres paraules que vulguin ex-
pressar la mateixa cosa, escullen la del mig. És el punt 
que recomanava Salvador Espriu: deia  que la poesia 
ha de ser “difícil i clara”. Dues coses que es podrien 
fer mal, però que si se sap congraciar dificultat amb 
claredat el resultat és òptim. 
“Cal pensar en fer pauses. Personalment me’n sen-
to enamorat. S’ha d’ajudar el públic a fer un viatge 

mental pel poema, que 
tingui temps per assi-
milar allò que acaba 
d’escoltar, de gravar en 
la ment el poema.  Si és 
un tema introspectiu, 
de sentiments, l’espec-
tador ha d’entrar en 
el missatge, en el cor 
del poeta:  vivències, 
amors perduts o retro-
bats... Qui sap si és una 
paraula la que el pot 
fiblar profundament 
en sentit de pàtria. O 

l’expressió d’un dubte de fe, de la lluita entre el creu-
re i el no creure. I quan és un text descriptiu podreu 
dibuixar l’escenari. Cal penetrar en l’atmosfera de la 
casa,  “veure” el piano, aquell quadre, la gata rossa que 
giravolta esverada per caçar la cua, el color del vestit 
d’aquella noia (els colors ajuden molt), les blanques 
cases de pescadors,  el vell  i  inútil teatret de titelles  
receptacle de somnis perduts i sepultats en un munt 
de deixalles,  la  cridòria  llunyana de nens que es ba-
rallen o juguen, o la pluja que cau davant del vidre 
amb degoteig rítmic, suau, íntim.  Etcètera, etcètera, 
etcètera... Si el rapsode fa la pausa justa en el moment 
just farà viu el poema, i permetrà que l’oient “vegi” el 
piano, el quadre, la gata, el vestit, les cases blanques, 
els putxinel·lis,  infants que juguen , les gotes de plu-
ja... i infinites coses més”. 
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L’aniversari de l’allibera-
ment del camp d’Ausc-
hwitz va portar els mit-
jans de comunicació 

a recuperar els testimonis de 
l’Holocaust. Eren dones i homes 
grans, supervivents, inexplicable-

ment supervivents, de la terrible experiència del 
confinament als Lager. No la van inventar els nazis 
la crueltat humana, prou que la veiem campar avui 
en dia. Suposem que l’Homo Sapiens va acorralar 
els Neandertals ja en la Prehistòria, i que Caïm va 
matar Abel i nosaltres som els fills de Caïm, els 
fundadors de les ciutats. L’Imperialisme europeu i 
la conquesta d’Amèrica del sud i del nord van ser 
camps de proves de conceptes racials de superiori-
tat i confinament i esclavitud humana. Auschwitz 
no va ser una desviació de la història humana sinó 
una conseqüència lògica, no inevitable, de la men-
talitat europea racista, capitalista i nacionalista. La 
violència educada de l’home blanc es tornava con-
tra si mateixa, com havia previst el jueu Sigmund 
Freud. Adam Smith anava equivocat quan deia que 
l’home no és un llop per a l’home si està tip i feliç. 
La civilització i la barbàrie es donaven la mà com 
havia vist agudament Walter Benjamin. Tot era 
més obscur, més tètric del que imaginaven els filò-
sofs abans d’Auschwitz.  
La paraula Auschwitz dita en veu baixa és com l’eco 
d’una macabra cerimònia, si la pronuncies gairebé 
en el silenci sembla adquirir vida pròpia. Dilluns 
vaig encendre una espelma vermella que va cremar 
tota la nit. Quan de matí vaig mirar a la terrassa la 
cera era allà desfeta, atrapada en el vidre que prote-
gia la flama. La cera hi era i no hi era, com en el fa-
mós exemple de Descartes a les seves Meditacions. 
Auschwitz no va ser l’únic camp d’extermini. Hi va 
haver moltes més fàbriques de la mort, engranatges 
burocràtics on ningú matava ningú perquè tothom 
“feia la seva feina”, empreses sense empatia d’un 
règim totalitari d’origen confús i gairebé inexplica-
ble. La cultura més avançada d’Europa en tots els 
camps: l’alemanya, va degenerar en la barbàrie ci-
vilitzada més terrible que mai s’havia vist. La guer-
ra va devastar tot Europa, ensorrant tots els valors 
de l’home blanc (el patriarcat, la religió, la nació, 
la llibertat, la igualtat, la fraternitat...) i només un 
grapat d’actes de bondat van poder il·luminar una 
història que fins i tot estudiada acadèmicament no 
es fa menys inenarrable.  
Educa i fes el possible per tal que Auschwitz no es 
repeteixi, era l’admonició de Primo Levi, un dels 
supervivents dels camps que va escriure literària-
ment la seva experiència. Levi va conjurar la seva 
maledicció per als qui oblidin Auschwitz i ressona 
encara com un tro a les escoles d’Europa. Auschwitz 
com a símbol d’una realitat cruel i inimaginable. 
Auschwitz com a lliçó de la humanitat inhumana; 
del crim en majúscules; de la raó pràctica industrial 
i economicista aplicada a la vida i la mort (el tre-
ball us farà lliures); del deure del filòsof Kant lligat 
a la infàmia en ser invocat per Adolf Eichmann al 
seu judici a Jerusalem retratat per Hannah Arendt 
i la seva polèmica banalitat del mal, del Superho-
me de Nietzsche corromput per l’ideal ari de raça 
superior i la seva voluntat de poder, el silenci de 
Heidegger... Després Stalin va crear camps en nom 
del Comunisme i va embrutar per sempre les idees 
socialistes de Marx i Engels. Sota les llambordes no 
hi havia arena de platja.  

La lliçó d’Auschwitz

BERNAT ROCA
@crossroads1815



Assemblea de “Per la Conca”, diumenge passat a Cal Alemany, a Montbui. / PLC

Segons el col·lectiu, la 
Mancomunitat farà ara 

un procés de partici-
pació que no és oficial, 
sinó a iniciativa pròpia 

i finançat pels 
ajuntaments 

Per la Conca anuncia que la Generalitat ha aturat els tràmits 
del macropolígon de Can Morera
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N oves notícies a l’en-
torn del Pla Director 
d’Activitats Econò-

miques de la Conca d’Òdena, 
i, bàsicament, en relació al 
macropolígon de Can More-
ra. Segons que ha anunciat el 
col·lectiu “Per la Conca”, que 
diumenge celebrava la seva 
assemblea, el departament 
d’Interior de la Generalitat, 
que encapçala el conseller Da-
mià Calvet, hauria aturat els 
tràmits per a continuar amb 
l’Avanç del Pla Director, en no 
comptar amb el consens dels 
ajuntaments afectats. Recor-
dem que l’Ajuntament d’Òde-
na -que acolliria el polígon en 
el seu terme- s’ha mostrat rei-
teradament en contra.
El portaveu de “Per la Conca”, 
Jepi Baulida, explicava ahir 
a La Veu que “tenim notíci-
es que Interior ha aturat els 
tràmits administratius per a 
fer l’Avantprojecte del Pla, de 
manera que no arribarà ofici-
alment als ajuntaments. Això 
significa que, de moment, està 
aturat el procés”.

Un procés participatiu 
exclusiu de la MICOD
Tot i això, l’alcalde d’Igualada 
i tots els altres de la Manco-
munitat de la Conca d’Òde-
na (MICOD) han anunciat 
que aviat tindrà lloc un pro-
cés participatiu per conèixer 
l’opinió de totes les parts. “Sí, 
és cert, però no serà el procés 
participatiu que marca per 
llei un Pla Director, com pas-
saria si existís ja l’Avanç, sinó 
un procés fet per la MICOD, 
i finançat per ella. És un pro-
cés que s’ha tret de la màniga 
Marc Castells per intentar tro-
bar un consens que ara no té, 
i que, a més pagarà la Manco-
munitat”, diu Baulida. 
Aquest organisme està format 
pels Ajuntaments d’Igualada 
-que el presideix- més els de 
Vilanova, Montbui, Òdena, 
Jorba, la Pobla i Castellolí.

Silenci a Territori
Ahir, aquest diari, malgrat in-
tentar-ho des de primera hora 
del matí i fins el moment de 
tancar l’edició, no havia rebut 
cap resposta del departament 
de Territori de la Generalitat, 
de manera que, malaurada-
ment, no s’ha pogut contrastar 
adequadament aquesta infor-
mació.
D’altra banda, sembla que un 
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esborrany d’aquest Avanç es-
taria en poder de la MICOD 
-que no dels ajuntaments- i 
allí s’observa allò que ja havia 
publicat recentment La Veu: 
de les poc més de tres-cen-
tes hectàrees que havia de te-
nir el polígon -10 vegades les 
Comes, més o menys- al final 
quedaven en 73, just les que 
pertanyen, en mans privades, 
a la família Singla. D’aquí que 
Marc Castells declarés fa al-
guns dies que el Pla Director 
li semblava “poc ambiciós” i 
exigia que l’operació urbanís-
tica fos “pública i no en mans 
privades, per evitar qualsevol 
possible especulació”. 

Assemblea de 
Per la Conca
En l’assemblea general de l’en-
titat, celebrada el passat cap 
de setmana, s’ha informat als 
socis que la tramitació del 
Pla Director que preveia el 
macropolígon de Can More-
ra “està oficialment aturada”. 
L’entitat ha aprovat un pla de 
treball per definir criteris i 
projectes de futur de forma 
conjunta amb diversos col·lec-
tius del territori, amb l’objec-
tiu de protegir i posar en valor 

els espais naturals i agraris de 
la Conca d’Òdena.
L’assemblea va tenir lloc a Can 
Alemany (Santa Margarida 
de Montbui). La trobada, que 
va reunir una quarantena de 
persones sòcies i membres 
de diversos col·lectius del ter-
ritori, va servir per valorar i 
aprovar el full de ruta de l’en-
titat pel proper any. Un dels 
punts principals de la reunió 
va ser el macropolígon de Can 
Morera, al terme municipal 
d’Òdena, un projecte que Per 
la Conca hem reclamat aturar 
des de la creació de l’entitat a 
finals del 2018.
Segons que va anunciar-se, la 
Junta Directiva i la Comissió 
de Coordinació de l’entitat 
van dir que la Generalitat de 
Catalunya ha assumit també 
el compromís de “no repren-
dre la tramitació del pla fins 
que existeixi una proposta 
consensuada, i mai en contra 
de la voluntat d’algun dels mu-
nicipi afectats”, com és el cas 
d’Òdena, inflexible en aquest 
assumpte des de que ERC va 
assumir el govern, en les pas-
sades eleccions municipals. 
En canvi, el PSC, que va tenir 
el Francisco Guisado com al-
calde odenenc durant molts 
anys, sempre hi va estar a fa-
vor.

Per la Conca, oberta al Pro-
cés Participatiu de la MICOD
Des de Per la Conca “valorem 
positivament que, després de 
més d’un any reivindicant-ho, 
els alcaldes del territori ha-

gin acceptat finalment que la 
planificació territorial no pot 
imposar-se en funció d’uns 
interessos concrets, sinó que 
ha de comptar amb el consens 
del territori”. 
L’entitat, que ja ha sigut con-
tactada per la secretaria de la 
MICOD, està “oberta a col-
laborar en aquest procés de 
participació sempre i quan es 
basi en un debat sobre l’abast i 
conveniència de noves super-
fícies industrials. Pel contra-
ri, considerem que no seria 
admissible si parteix d’unes 
superfícies ja concretades o es 
dissenya amb objectiu de legi-
timar l’actual proposta del Pla 
Director”.
D’altra banda, l’entitat es re-
ferma en la necessitat de re-
flexionar i definir un model 
territorial de futur abans d’es-
tablir planificacions parcials 
de gran afectació. “Com hem 
defensat repetidament, aquest 

model ha de ser fruit d’un di-
àleg obert amb tots els agents 
i col·lectius interessats i ha de 
permetre traçar estratègies a 
llarg termini valorant totes les 
necessitats del territori (in-
dustrials i d’infraestructures, 
però també del medi natural 
i el sector primari, entre d’al-
tres).” 

Espai de reflexió
En aquest sentit, un dels prin-
cipals projectes per aquest 
2020 és el “desenvolupament 
d’un espai de reflexió sobre 
àrees clau pel territori com 
l’aigua, l’energia, el patrimoni 
cultural, els espais forestals, 
el paisatge, l’urbanisme, l’ali-
mentació o la biodiversitat”. 
L’assemblea va acceptar la pro-
posta de seguir treballant-hi 
de forma conjunta amb or-
ganitzacions com Unió de 
Pagesos, Aigua és Vida, Som 
Energia, ADFs o agrupaments 
escoltes, entre d’altres associa-
cions i sindicats.
La trobada anual de Per la 
Conca va servir també per 
renovar la Junta Directiva 
de l’entitat, aprovar l’estat de 
comptes i les noves quotes de 
soci, i informar sobre altres 
activitats realitzades al llarg 
del darrer any. “Des de Per la 
Conca agraïm als nombrosos 
col·laboradors que individual-
ment o des de les seves associ-
acions i entitats han fet possi-
ble el gran volum de feina feta 
durant els darrers mesos”.

Per la Conca ja ha dit 
a la MICOD que parti-
ciparà en el seu procés 
participatiu “sempre 

que es basi en la conve-
niència de noves super-

fícies industrials”
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Marc Castells va anunciar aquesta setmana que s’ha arribat ja a 
superar la xifra dels 42.000 igualadins. / AI

Igualada supera els 42.000 habitants i l’alcalde Marc Castells 
diu que s’arribarà als cinquanta mil en aquesta dècada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’alcalde, Marc Castells, 
ha anunciat aquest di-
mecres que la ciutat 

d’Igualada ha arribat aquesta 
setmana a la xifra de 42.000 
habitants. 
En una intervenció davant 
dels mitjans de comunicació, 
l’alcalde ha destacat que “vaig 
explicar que Igualada tenia la 
vocació de liderar les ciutats 
mitjanes d’aquest país i l’objec-
tiu és que en aquest mandat la 
nostra ciutat pugui arribar als 
45.000 habitants i començar a 
treballar en l’escala de les ciu-
tats importants de Catalunya 
i, més a mig termini, arribar 
als 50.000 habitants, una op-
ció que arribarà dins d’aquesta 
dècada”.

No cal un POUM
Per a l’alcalde, una demos-
tració que no cal una planifi-
cació urbanística per al futur 
que ens arriba dibuixada en 

Igualada

un POUM és que “sense un 
POUM, Igualada creix com 
mai. Cal continuar les políti-
ques que s’estan aplicant i el 

projectes d’envergadura que 
s’estan concretant i projectant, 
a banda de continuar oferint 
un serveis de qualitat. Tenim 

la vocació de capitalitat co-
marcal i tenim la sensació que 
molta gent de la comarca s’ha 
agafat Igualada, ara sí, com un 
referent”.
L’alcalde ha esmentat també 
l’aposta pel coneixement com 
a pal de paller del futur i ha 
afegit que “les xifres avalen 
la bona gestió de la ciutat i 
alhora, també, les esperances 
de convertir-la en una ciutat 
d’oportunitats. I aquest és el 
repte que ens marquem en el 
futur com a govern”.
Castells va afegir que “estem 
rebent propostes de gent que 
vol invertir a Igualada, fins i 
tot en l’àmbit públic, i d’això 
en tindrem notícies molt avi-
at”. Una d’elles podria ser que, 
gairebé de forma imminent, la 
Generalitat obrirà les portes 
a l’edifici Cíclope del Passeig 
Verdaguer (antic Mobles la 
Fàbrica) per a situar-hi l’’ofi-
cina del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, ara mateix a Vila-
nova del Camí. En els darrers 

dies, ja s’hi ha vist moviment, 
a la segona planta de l’edifici. 
Però podria haver-hi més in-
versions públiques....
“Hi ha espai encara per de-
senvolupar”, va dir l’alcalde 
a la pregunta d’on es podrien 
situar aquestes 8000 persones 
més que pot encabir Igualada 
en aquesta dècada, ja que la 
ciutat  només té 8 kilòmetres 
quadrats. “Recordin que te-
nim en marxa el Pla Director 
Urbanístic del barri del Rec, 
que generarà més sòl residen-
cial. A més, també hi ha me-
sures importants en l’àmbit de 
la mobilitat, com el futur nou 
enllaç de la Ronda Sud. També  
hi ha moltes oportunitats per 
a rehabilitar edificis”.
Marc Castells va explicar que 
els “nous igualadins” que es-
tan incrementant el padró 
municipal vénen, sobretot, 
d’altres municipis de l’Anoia, 
i de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, molt per damunt 
de la població estrangera.

La ciutat ha guanyat 32.000 habitants en 120 anys
La ciutat d’Igualada ha gua-
nyat 32.000 habitants en els 
darrers 120 anys. L’any 1900, la 
capital de l’Anoia era una inci-
pient ciutat amb població que 
prou feines superava els deu 
mil habitants (10.440). Deu 
anys després, al llindar de la I 
Guerra Mundial, va arribar als 
10.575. Malgrat que la tendèn-
cia -mireu la línia diagonal més 
fina del quadre adjunt- ha estat 

sempre ascendent, es pot veure 
com hi ha hagut moments en la 
història que han propiciat un 
alentiment. 
Fixeu-vos que després de la 
Guerra Civil, la ciutat tenia 
15.604 habitants, i en va guanyar 
només 1.500 en els següents 
10 anys, en plena postguerra. 
Entre els 60 i els 70, es nota la 
plena època dels “baby-boom”, 
amb un creixement espectacu-

lar. Igualada passa de 19.866 
habitants el 1960, a 27.941 el 
1970. Des de llavors, segueix un 
augment de la població, amb 
un estancament entre la dècada 
dels 90 i el canvi de segle, quan, 
en 10 anys, la ciutat només gua-
nya un centenar d’habitants, 
molts menys que després de la 
guerra... Els bons anys previs 
a la recent crisi van tornar a 
fomentar un creixement de la 

població (de 32.516 el 2000 a 
39.149 en 2010), fins arribar als 
42.006 d’aquesta setmana.

Projeccions de població
Recentment, l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya (Idescat) 
va elaborar una estimació de 
projecció per als propers anys, 
preveient tres escenaris (baix, 
mitjà o alt), i segons els quals, 
l’Anoia pot arribar el 2038 als 
118.503, 129.965 o 141.860 ha-
bitants, respectivament. La po-
blació catalana passarà dels 7,5 
milions d’habitants actuals als 
8 l’any 2030, segons la mateixa 
previsió mitjana.
Tot i la baixa natalitat i l’aug-
ment de l’esperança de vida, que 
suposarà un envelliment nota-
ble de la població i un creixe-
ment natural negatiu, l’arribada 
d’uns 40.000 immigrants cada 
any farà que tres de cada quatre 
comarques augmentin la po-
blació, sobretot les de Girona, 
l’àmbit metropolità, el Penedès 
i el Camp de Tarragona, mentre 
que les Terres de l’Ebre proba-
blement perdran població. 
Per edats, l’any 2030 la població 
de 0 a 15 anys haurà disminuït 
en 127.000 habitants (passaria 

dels 1,264 milions del 2018 als 
1,137 milions el 2030). La dis-
minució afectarà principalment 
les etapes d’educació infantil i 
primària, que baixaran el 5,5% i 
el 17,8%, respectivament.
En canvi, en les etapes d’educa-
ció secundària postobligatòria 
i d’ensenyament universitari la 
població augmentarà, perquè 
hi arribaran les generacions 
més nombroses, nascudes al 
voltant de l’any 2008. La pobla-
ció en edat de treballar, de 16 a 
64 anys, augmentarà lleugera-
ment, fruit dels saldos migrato-
ris previstos, i paral·lelament, la 
població en edat de treballar es-
tarà més envellida, ja que aug-
mentarà la població de 45 a 64 
anys, tant en valor absolut com 
en percentatge. La població de 
65 anys i més ha augmentat de 
manera progressiva i constant 
les darreres dècades i ho con-
tinuarà fent en el futur, ja que 
passarà d’1,417 milions el 2018 
(el 18,8% de la població) a 1,785 
milions el 2030 (el 22,3%). A 
llarg termini, en l’horitzó de 
l’any 2060, la població major de 
65 anys seria de 2,615 milions 
de persones i representaria el 
29,8% de la població.



El regidor Pere Camps, el dissenyador Xavi Méndez i l’alcalde Marc Castells, dimecres a l’Ajuntament. / JP

El govern municipal 
encarrega un estudi per 
a crear un eix peatonal 
entre les Escolàpies
el Mercat de la Masuca

Dilluns s’obren les inscripcions per al Carnaval 
d’Igualada, que celebrarà la Rua el 22 de febrer
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JP.- El govern municipal ha 
encarregat un estudi per a cre-
ar un nou eix peatonal a la ciu-
tat. Serà a través dels carrers 
Pare Mariano, Passatge Cor-
net i Virtut, de manera que es 
connectarà la zona de l’Ateneu 
Igualadí i el carrer de Sant Pau 
-de fet, el centre de la ciutat- 
amb el Mercat Municipal de 
la Masuca, on es pensa fer una 
important remodelació a mig 
termini.
L’alcalde Marc Castells ha ex-
plicat que l’intenció del go-
vern municipal que encapçala 
és “aconseguir enllaçar el cen-
tre de la ciutat amb la zona del 
mercat municipal, de manera 
que s’hi pugui anar caminant, 
en un espai sense cotxes”. L’ac-
tuació contemplaria una imat-
ge final similar a la que s’ha 
aconseguit amb el carrer dels 
Esquiladors.  
D’altra banda, s’ha començat 
fa uns dies l’arranjament del 
carrer del Clos, molt malmés 
pel pas dels vehicles.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dissabte 22 de febrer, 
Igualada viurà una 
nova edició de la tra-

dicional rua de Carnaval, fes-
ta tradicional que organitza i 
coordina el Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament.
El termini d’inscripcions per 
participar-hi serà del 3 al 13 de 
febrer. La informació i la but-
lleta es poden trobar al web de 
l’Ajuntament d’Igualada. Cal-
drà formalitzar-les a les oficines 
del departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament, a la 
plaça de Sant Miquel, 12. Les 
comparses hauran de tenir 
un mínim de deu membres i 
s’atorgaran cinc premis de 500 
euros i deu de 200 euros, amb 
trofeus també per a les tres mi-
llors comparses.
En acabar la rua es llegirà el 
pregó i es lliuraran els premis 
a les millors comparses. Tam-
bé s’oferiran, com és habitual, 
entrepans als membres de les 
comparses concursants, amb 

la col·laboració del voluntariat 
de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, previ lliurament 
del tiquet corresponent lliurat 
en formalitzar la inscripció.
La rua sortirà a 2/4 de 7 de la 
tarda i tindrà el mateix recor-
regut que l’any passat: des de 
la Plaça de la Masuca fins a la 
plaça de Cal Font.
Enguany, l’entitat encarregada 

de muntar la carrossa del Rei 
Carnestoltes i elaborar el pre-
gó serà el Mal Llamp d’Igua-
lada, que celebra el seu 30è 
aniversari. Encapçalarà la rua 
la Banda de Cornetas y Tam-
bores de Fàtima, que anima-
rà musicalment el seguici de 
comparses.
L’endemà, diumenge 23 de fe-
brer, tindrà lloc el mini ball de 

Carnaval infantil, a les 12 del 
migdia, a la plaça de l’Ajun-
tament. La mainada que hi 
assisteixi podrà lluir disfressa 
i ballar amb el grup d’anima-
ció Pentina el Gat i l’espectacle 
Balambambú, amb la col·labo-
ració de la Xarxa d’Igualada.
El disseny del cartell i del pro-
grama són de l’artista igualadí 
Xavi Méndez.
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Trobada de representants de JuntsperCatalunya de la Vegueria Penedès. / JXC

Junts per Catalunya al 
Penedès es posa d’acord 
en fer arribar la moció 
als ajuntaments de tota 

la Vegueria

Dimarts va tenir lloc el 
ple municipal de gener, 
molt de tràmit

JuntsxCat farà una moció a tota l’Anoia per demanar 
un baixador de l’AVE a Vilafranca

REDACCIÓ / LA VEU 

L’escó de diputat del 
president Quim Torra 
l’havia d’ocupar la igua-

ladina Maria Senserrich, segons 
la Junta Electoral. La política del 
PDeCAT renuncia a ser diputa-
da i, per fer-ho, ha proposat una 
renúncia col·lectiva de la resta 
de membres de la llista de Junts 
per Catalunya. L’objectiu és dei-
xar l’escó vacant i evidenciar 
així l’anomalia de la decisió de 
la JEC.
Senserrich ha explicat a TV3 
que proposa deixar vacant l’es-
có de Torra de manera conjunta 
amb una fórmula que consisti-
ria en una renuncia col·lectiva 
anticipada a l’acta.
Si la resta de candidats que la 
segueixen a la llista accepten 
la seva proposta, JxCat perdria 
un vot en el ple - passaria dels 
34 que té a 33. Això no altera-
ria de manera significativa els 
números a la cambra, ja que 
l’independentisme - sumant-hi 
ERC i la CUP - mantindria la 

REDACCIÓ / LA VEU 

A questa setmana a les 
portes de l’estació de 
ferrocarril de Vila-

franca del Penedès, Junts pel 
Penedès ha realitzat una roda 
de premsa per presentar una 
moció que presentaran a tots 
els municipis de la Vegueria 
per demanar un Baixador d’Al-
ta Velocitat al Penedès. Un bai-
xador intermodal que permeti 
la interconnexió entre Alta 
Velocitat, Regionals, Rodalies, 
Bus Express i cotxe privat. En 
representació de l’Anoia, a la 
trobada hi era el regidor de 
Vilanova del Camí i conseller 
comarcal Jordi Barón. 
Concretament la moció es basa 
en els següents punts: 
1) un servei de Regionals 
Avant, i d’alguns serveis de 
Llarg Recorregut (els que tin-
guin més demanda en franges 
horàries estratègiques per al 
servei) a la regió del Penedès 
(500.000 habitants). 
2) suposaria tenir un accés a 
l’Alta Velocitat a una població 
de més de 5.000.000 habitants 
a menys d’una hora de la ma-
teixa estació, una massa criti-

ca d’ús del servei considerable 
que garantiria la pertinència i 
la sostenibilitat del servei. 
3) potenciaria la intermoda-
litat del transport públic, amb 
la possibilitat de combinar, ro-
dalia, regionals, AVANT, Llarg 
Recorregut i xarxa autobusos 
regionals i comarcals. 
4) el retorn d’una infraestruc-
tura a un territori molt pena-
litzat pel pas d’infraestructures 
en ell en els últims 50 anys i 
que no han tingut retorn cap al 
mateix territori. 
5) descongestionar l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, on 
els índexs de col·lapse ja fa anys 
que posen l’accent en actuaci-
ons per a solucionar aquest col-
lapse, i l’Estació del Penedès 
seria una acció sobre aquest 
tema. 
6) proposar l’Estació del Pene-
dès com l’estació perifèrica de 
Barcelona quan entri en servei 

el Bypass del Vallès. 
7) Impuls a les activitats econò-
miques i al turisme. Activitats 
econòmiques que posarien en 
valor l’estratègica localització 
d’aquest territori, i un impuls a 
les potencialitats turístiques del 
territori situat entre Port Aven-
tura-Ferrari Land i la marca 
Barcelona, conjuntament amb 
les pròpies potencialitats eno-
turístiques (La primera regió 

en Visites de l’estat). 
A la roda de premsa ha estat 
present el diputat al congrès 
Genis Boadella que portarà la 
moció a Madrid. També estava 
present el delegat de la Gene-
ralitat al Penedès i alcalde de 
Vilafranca, Pere Regull,  que ha 
posat en valor la localització de 
la nova estació. El responsable 
de partit a la Vegueria, Jaume 
Casañas, ha defensat que la 

implementació de la moció 
suposarà una millora de la mo-
bilitat al territori i millorarà la 
qualitat de vida de tots els pe-
nedesencs i penedesenques. Al 
mateix temps Junts pel Pene-
dès obra la moció a tots els par-
tits del Penedès, espera rebre el 
suport de tots els partits per fer 
d’aquesta moció una moció del 
territori Penedès.

Maria Senserrich 
renuncia a ocupar 
l’escó de Quim Torra

majoria absoluta amb 69 vots. 
Ahir, JuntsxCat va anunciar que 
no s’ocuparia l’escó deixat pel 
President.
Senserrich ja va ser diputada 
del PDeCAT en l’anterior legis-
latura. En les eleccions del de-
sembre de 2017, era la número 
27 per Barcelona a les llistes de 
Junts per Catalunya. Els últims 
mesos s’ha apartat de la política 
i va deixar l’executiva del PDe-
CAT, arran d’una de les crisi 
que va existir en el partit, també 
amb la retirada del primer pla 
de la política de la llavors coor-
dinadora general del PdeCAT i 
actual senadora Marta Pascal.

La crisi al govern i al 
Parlament indigna 
l’independentisme L’Ajuntament d’Igualada ha 

celebrat dimarts la sessió ordi-
nària del gener.
En la part resolutiva de l’ordre 
del dia s’ha aprovat la modi-
ficació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a la 
utilització de la bàscula públi-
ca, així com la segregació de la 
branca d’activitats dels serveis 
mediambientals de Fomento 
de Construcciones y Contra-
tas SA a favor de FCC Medio 
Ambiente en relació amb la 
construcció i explotació del 
servei públic d’una bàscula 
per a pesar vehicles. Els dos 
punts van tenir el vot a favor 
de Junts per Igualada, Iguala-
da Som-hi i Ciutadans, i l’abs-
tenció d’ERC i Poble Actiu.
El Ple també ha aprovat, per 
unanimitat la bonificació de 
l’impost sobre construccions 
a favor de la fundació privada 
Àuria, per a les obres de refor-
ma de l’edifici del taller.
Els grups també han debatut i 
aprovat, per unanimitat, una 
moció no resolutiva per a la 
creació d’una agenda d’acció 
climàtica d’Igualada.  

JP / LA VEU 

La crisi oberta al govern 
de Catalunya entre els 
consellers de JuntsxCat 

i ERC, després dels fets viscuts 
aquesta setmana al Parlament, 
ha indignat a l’independentis-
me en general. Molts són els 
posicionaments que s’han po-
gut veure a les xarxes, especi-
alment Facebook i Twitter, de 
diverses persones i col·lectius, 
a tots els nivells, en el nostre 
territori. 
A Igualada, és significatiu el 
tuit que va fer Igualada x la 
Independència, un dels col·lec-
tius més mobilitzats, de sem-
pre, en el procés sobiranista 
a casa nostra. “Militants i vo-
tants d’ERC i ERC Igualada, 

si nou dieu res, amb el vostre 
silenci esteu avalant la traïció 
del vostre partit al poble ca-
talà! Fàstic de partit!!”, deia la 
piulada a Twitter.

Autocars a Perpinyà
D’altra banda, IgdxlaInde-
pendència i l’ANC organitzen 
autocars per anar a l’acte que 
s’ha organitzat el 29 de febrer 
a Perpinyà amb Carles Puig-
demont i Antoni Comín. 
Se sortirà a les 7 del matí, de 
l’estació d’autobusos, i es tor-
narà des de la ciutat catalana 
del nord a les 7 de la tarda. El 
preu és de 15€ i els tiquets es 
vendran, com sempre, a l’Ate-
neu Igualadí els divendres 21, 
dilluns 24 i dimarts 25 de fe-
brer de 19 a 21 hores.



L’espai perinatal es construirà en aquest terreny, al costat de l’entrada del Cementiri Nou. / AI

L’espai, com s’ha fet ja 
en d’altres ciutats, es-
tarà destinat al record 
dels nadons que moren 
durant la gestació, o als 
que han perdut la vida 
poc després de néixer

L’Ajuntament farà un espai dedicat 
al dol perinatal, al costat 
del Cementiri Nou
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament té previst 
crear un espai dedicat 
al dol perinatal perquè 

les famílies que han perdut 
un nadó durant la gestació 
tinguin un lloc de record, que 
estarà ubicat concretament al 
costat de l’entrada del recinte 
del cementiri nou. La previ-
sió és que aquest espai estigui 
obert al voltant del 15 d’octu-
bre, que és el Dia Mundial de 
la Pèrdua Perinatal.
Fermí Capdevila, regidor 
d’Entorn Comunitari i Co-
operació, ha explicat aquest 
dimecres que la iniciativa 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Agència Catalana de la 
Joventut (ACJ) ha obert 
les preinscripcions del 

programa Vacances en famí-
lia per a prop de 59.800 pla-
ces (unes 11.500 famílies), un 
3,65% més que l’any anterior. 
Es tracta de la 16a edició del 
programa, que ofereix estades 
a albergs públics de Catalunya 
en caps de setmana i festius.
Vacances en família té l’objec-
tiu de potenciar el lleure fami-
liar compartit entès com una 
pràctica educativa, així com 
d’afavorir alhora la convivèn-
cia dels membres de la unitat 
familiar i amb la resta de famí-
lies participants. Poden parti-
cipar-hi totes les famílies cata-
lanes amb fills i filles menors 

es tira endavant arran d’una 
proposta de l’Associació Little 
Stars de la Catalunya Central, 
que dedica la seva activitat 
a donar suport a les famí-
lies que han patit el tràngol 
de perdre nadons que han 
nascut sense vida o que han 

mort just després de néixer. 
Capdevila ha manifestat que 
“Igualada ha de ser sensible al 
dolor d’aquestes famílies, que 
han de passar un dol gairebé 
invisible per a la societat”.
La capital de l’Anoia se suma, 
doncs, a altres municipis com 
Sant Cugat, Cervera, Torelló 
o Arenys de Mar, que també 
han incorporat als seus ce-
mentiris aquests espai de dol 
perinatal. Segons l’Idescat, 
l’any 2018 a Catalunya van 
morir tres nadons per cada 
mil naixements, tot i que si 
la gestació és de poques set-
manes no hi ha obligació de 
notificar-ho.

d’edat (0 a 17 anys).
La iniciativa té el suport de la 
Direcció General de Famílies 
del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, i es de-
senvolupa principalment a la 
Xarxa jove d’albergs de Cata-
lunya (Xanascat), en diferents 
èpoques de l’any, en un total de 
32 equipaments.
Enguany s’incorpora al pro-
grama un nou espai: l’Alberg 
Municipal de Joventut de Vi-
lafranca del Penedès (Alt Pe-
nedès), que oferirà places per 
a unes 70 famílies. Les famílies 
interessades poden preinscriu-
re’s a la iniciativa a través del 
web del programa fins al 10 de 
febrer a les 12 hores. Dos dies 
després, el 12 de febrer, se cele-
brarà el sorteig públic a partir 
del qual s’adjudicaran les pla-

Vacances en Família obre 
preinscripcions amb 59.800 places

ces definitives. Enguany hi ha 
un augment en l’oferta de pla-
ces d’un 3,65% en relació amb 
l’any anterior, amb un total de 
59.764 places per a 11.489 fa-
mílies. Des de la seva posada 
en marxa l’any 2005, un total 
de 315.518 persones corres-
ponents a 83.085 famílies han 
gaudit del programa.
El preu general és de 29,95€ 
per persona i nit, aplicable a 
tots els caps de setmana, el pri-
mer torn de la Setmana Santa, 
el pont de l’1 de maig, el de l’1 
de juny i el de la Diada de l’11 
de setembre. Al segon torn de 
la Setmana Santa, a l’estiu (ju-
liol i agost) i al pont de desem-
bre, s’aplicarà una tarifa especi-
al de 32,05€ per persona i nit. 
Hi ha descomptes a famílies 
nombroses i monoparentals.
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La presentació del “llibre blanc” va tenir lloc ahir a l’Adoberia Bella. / PIA PRAT

Increment de visitants a Igualada i l’Anoia

L’Ajuntament i Airbnb presenten un “llibre blanc” 
per ajudar a promoure el turisme sostenible

La col·laboració entre l’Ajun-
tament d’Igualada i Airbnb ha 
comportat un increment en el 
nombre de visitants a la ciutat 
i la comarca a través d’Airbnb.
Així, al llarg de 2019 el nom-
bre de viatgers a la comarca de 
l’Anoia -que van arribar havent 
fent una reserva a través d’Air-
bnb- va créixer respecte a 2018 
casi el 50%. En aquest perío-
de va créixer especialment el 
nombre de viatgers provinents 
de Catalunya, que es va incre-
mentar en un 71%.
A Igualada ciutat, les xifres son 
similars, amb un increment del 
quasi el 40% d’arribades totals 
de viatgers, dels que destaca 
l’augment del 72% de viatgers 
amb domicili a Catalunya.
En dos anys (del 31 de desem-
bre de 2017 fins el 31 de de-
sembre de 2019), la comarca 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
i Airbnb van presentar 
ahir dijous el Llibre 

Blanc del Turisme Sostenible, 
un document que té com a 
objectiu ajudar altres desti-
nacions a desenvolupar tot el 
seu potencial turístic de ma-
nera sostenible, aprofitant les 
avantatges de la tecnologia. 
Aquest treball, que també 
facilita una anàlisi per com-
prendre les particularitats i 
possibilitats d’un territori en 
l’àmbit turístic, ha estat fruit 
de l’experiència i el coneixe-
ment obtinguts a través de la 
col·laboració pública-priva-
da a tota la comarca i posa a 
Igualada a l’avantguarda de la 
experimentació en nous mo-
dels de turisme.
Entre desembre de 2018 i 
maig de 2019, l’Ajuntament 
d’Igualada i Airbnb van crear 
el Healthy Destinations Lab, 
una iniciativa per, a més a 
més de promoure Igualada 
i L’Anoia, desenvolupar una 
metodologia per fomentar 
un turisme sostenible a noves 
destinacions. El programa va 
comptar amb diversos tallers, 
esdeveniments i sessions on 
representants de la ciutada-
nia, el teixit empresarial i les 
administracions públiques 
de tota la comarca van poder 
participar-hi.  

Informe i conclusions
Totes aquestes iniciatives han 
culminat amb un informe que 
ha estat coordinat per l’expert 
en economia col·laboraria i 
turisme, Francisco Rodríguez 
Bautista. Rodríguez, autor de 
“Del Hospitium al turismo 
4.0” -un assaig sobre l’evolu-
ció del turisme en un entorn 
d’innovació tecnològica- re-
cull els aprenentatges del He-
althy Destinations Lab i pro-
posa un mètode per entendre 
com una ciutat, zona o locali-
tat pot esdevenir una destina-
ció turística sostenible:
1. Realitzar una anàlisi de 
l‘entorn. Determinar quins 

recursos, atributs, infraes-
tructures, serveis i oferta tu-
rística estan disponibles al 
territori, que permetin esta-
blir de manera clara la finali-
tat i el potencial com a desti-
nació: què es vol ser, a qui vull 
adreçar-me i per què vull ini-
ciar aquest projecte. Una des-
tinació ha de ser el més sos-
tenible possible des del punt 
de vista ambiental mitjançant 
l‘ús de sistemes de mesura 
d‘impacte, d‘obtenció d‘ener-
gia neta, de reciclatge d’aigües 
i de gestió de residus. Aquests 
sistemes s‘han d‘incloure des 
del principi en les agendes 
dels impulsors d‘aquestes no-
ves destinacions.
2. Establir la voluntat o el 
compromís institucional 
de promoure la destinació. 
Cal que hi hagi una voluntat 
política clara de compromís 
amb la creació i promoció de 
la destinació centrada en la 
sostenibilitat. Aquest com-
promís s‘ha d‘acordar i refe-
rendar pels principals grups 
d‘interès local i reflectir 
aquesta voluntat política en 
un acord institucional amb el 
sector privat
3. Fer-ne partícip la comuni-
tat: cercar el suport i el con-
sens dels agents locals i regi-
onals. La participació activa 
de la comunitat local és im-

prescindible  i ha de vehicu-
lar-se a través dels seus repre-
sentants  en tallers i accions 
formatives. També serà clau 
fomentar l‘ús de recursos in-
frautilitzats, com ara habita-
cions o habitatges buits, i l‘ús 
de la tecnologia que propor-
cioni visibilitat a gran escala.
4. Realitzar un pla de for-
mació a la comunitat i teixit 

empresarial locals, mitjan-
çant tallers que mostrin el 
poder i potencial de la tecno-
logia. És imprescindible rea-
litzar un taller de co-creació i 
sessions de  formació per po-
sar en comú els recursos i l‘ús 
de la intel·ligència col·lectiva. 
Els participants han de repre-
sentar el comerç local, la cul-
tura, la tecnologia i qualsevol 

altre sector important de la 
zona o regió (grups amb més 
influència a la destinació).
5. Establir una regulació 
que fomenti l‘emprenedo-
ria i l‘empoderament de la 
comunitat. S‘han de tenir 
en compte els principis de 
regulació eficients per tal de 
donar seguretat jurídica a les 
diverses iniciatives destina-
des a millorar l‘oferta, tant 
d‘allotjaments com comple-
mentària a la destinació. Cal 
també cercar la col·laboració 
entre les administracions 
que tinguin les competènci-
es que afecten el desenvolu-
pament de les destinacions i 
aprofitar els avantatges que 
la tecnologia permet respec-
te al registre i control de l‘ac-
tivitat i a la recaptació d‘im-
postos i taxes.
El llibre blanc també ofereix 
recomanacions al respecte 
de com analitzar les capaci-
tats i accessibilitat de la des-
tinació, trobar el turista ob-
jectiu o crear una estratègia 
de comunicació que permeti 
promoure una imatge repre-
sentativa de la destinació.

va multiplicar per dos (+97%) 
el nombre viatgers a través 
d’Airbnb. En aquest mateix 
període el nombre de visitants 
de Catalunya a l’Anoia va créi-
xer un 136%.
Igualada concentra el 60% de 
les arribades de viatgers, segui-
da de Piera, que concentra un 
20%. La resta es reparteix per la 
resta de la comarca, encapçala-
da per La Llacuna, entre altres.
Dels 35 municipis de la comar-
ca, 16 van rebre viatgers a través 
d’Airbnb. El 80% dels amfitrions 
tenen una valoració de 5 estre-
lles.  El 52% dels amfitrions son 
dones A finals de 2018, l’Ajun-
tament d’Igualada i Airbnb van 
anunciar la creació del Healthy 
Destinations Lab. Entre febrer 
i maig de 2019, el programa va 
comptar amb diversos tallers, 
esdeveniments i sessions, on 

representants de la ciutadania, 
el teixit empresarial i les admi-
nistracions públiques van po-
der participar-hi. 
Recordem que la primera set-
mana de gener de 2019, un 
cinquantena d’igualadins van 
voler aportar la seva visió so-
bre el potencial turístic i els 
atractius de de la comarca en 
una instal·lació present a la 
Plaça de de Cal Font. Per altra 
banda, més de 150 persones 
van participar a seminaris im-
partits a la ciutat sobre el paper 
de la tecnologia en el turisme. 
El Lab va culminar amb la ce-
lebració, el 9 de maig, del New 
Destinations Summit, un es-
deveniment internacional que 
va reunir més de 300 persones, 
30 alcaldes i personalitats in-
ternacionals de l’àmbit turístic. 

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

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

per estar sempre informat!
Premi al millor digital 2018



Es funda l’Igualada Hoquei Club
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Hoquei a la pista de l’Astòria, el 1951.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1950 va fundar-se 
l’Igualada Hoquei Club. 
L’entitat esportiva que 

avui és la més representativa de 
la ciutat per la seva presència 
mediàtica i per les competici-
ons a nivell estatal i internaci-
onal que disputa, té una llarga 
història, malgrat comptar no-
més 70 anys d’història.
Tal i com explica el mateix club, 
l’Igualada Hoquei Club va ser 
fundat el 4 de maig de 1950 i 
la seva creació va ser el fruit de 
la notable presència que aquest 
esport havia assolit a la capital 
de l’Anoia des que gairebé qua-
tre anys abans hi comencessin 
a arribar els primers patins 
i s’iniciés una veritable febre 
entre el jovent local, que va de-
sembocar en el primer partit, 
jugat a la pista de ball del Cine-
ma Modern, posteriorment 
anomenat Astória, el 20 de no-
vembre de 1949. 
El naixement de l’Igualada va 
ser el resultat del cisme que hi 
va haver entre els pioners de 
l’hoquei a Igualada, que van 
quedar dividits entre el Club 
Patín i l’entitat que hauria 
d’esdevenir un dels clubs més 
importants del món d’aquesta 
modalitat esportiva. Sis mesos 
després de la fundació, l’Iguala-
da HC va participar en la seva 
primera competició oficial, el 
Campionat de Catalunya de 
Segona Divisió. El primer par-
tit que va jugar l’IHC va ser a la 
pista de l’Escuela de Trabajo de 
Reus; es va perdre per 4-3. En 
canvi, el debut en competició 
oficial va ser la victòria per 3-1 
davant el Club Patín. L’Iguala-
da va acabar el campionat en 
sisena posició.
La progressió de l’hoquei igua-
ladí havia començat i la ciutat 
va disposar ràpidament d’una 
pista més gran, gràcies a l’am-
pliació de la inicial. El nou 
escenari ja va acollir un partit 
de la selecció espanyola, que 
acabava de guanyar el seu pri-
mer mundial. La temporada 
següent l’IHC va aconseguir 
el seu primer ascens i es va 
classificar per jugar a Segona 
Divisió Preferent. La ciutat 
vivia intensament l’esport i se 
succeïen visites d’equips grans 
per jugar amistosos. El 18 de 
maig de 1952 Igualada va viure 
el seu primer partit internacio-

1950 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

nal, amb la visita del Stuttgar-
ter Rollsportclub alemany, que 
es va imposar per 3-4 als locals.
La temporada 1954-55 l’Igua-
lada va aconseguir l’ascens a 
Primera Divisió i es va procla-
mar vencedor del Campionat 
d’Espanya de Segona Divisió, 
el primer gran èxit de l’entitat 
i que la va fer mereixedora del 
Pergamí d’Honor de la federa-
ció.
El 7 de novembre de 1959 

l’Igualada va inaugurar la pis-
ta de l’Estadi del Xipreret, en-
voltada per un velòdrom, amb 
capacitat per a 800 espectadors 
i que va suposar un gran pas 
endavant per al club i per a l’es-
port igualadí.
Malgrat les dificultats, però, 
l’IHC va ser un dels catorze 
equips que van tenir el privile-
gi d’estrenar la Divisió d’Honor 
de l’hoquei patins espanyol, el 
1969.
Molts més anys després van 
venir els èxits més importants.  
Als anys vuitanta, l’hoquei es 
va traslladar a la pista de les 
Escoles Pies, que va esdeve-
nir el primer pavelló cobert 
de l’hoquei igualadí. La pista 
va ser l’escenari, la temporada 
1983-84, del retorn de l’IHC 
a la Divisió d’Honor, després 
d’un èpic partit final a la pista 
del Cambrils.
L’IHC va ser l’equip revelació 
de la temporada 1987-88, en 
què l’Igualada, que ja jugava a 
la pista del poliesportiu de les 
Comes, va sorprendre tothom 
i va aconseguir una tercera po-
sició final tan inesperada com 
merescuda. Finalment, el 16 
d’abril de 1989, a la pista de 
Riazor de la Corunya, l’Igua-
lada guanyava el partit amb el 
Dominicos (5-6) i es convertia 
per primer cop en la seva his-
tòria en el campió de la Divi-
sió d’Honor d’hoquei. Aquella 
mateixa temporada, l’IHC va 
jugar les finals de la Copa del 
Rei i de la Copa de la CERS.
D’aleshores ençà, l’Igualada 
HC s’ha consolidat com el mi-
llor equip europeu de la dècada 
dels 90. L’IHC ha aconseguit un 
palmarès realment excepcio-
nal, que inclou sis Copes d’Eu-
ropa, cinc Supercopes d’Eu-
ropa, cinc Lligues espanyoles, 
2 Copes del Rei, 1 Supercopa 
d’Espanya i 4 Lligues catalanes. 

L’equip que va guanyar la primera lliga espanyola, l’abril de 1989.

Descobriment d’una placa en commemoració del centenari de la 
fundació del col.legi Escolàpies a Igualada. AFMI3626. Foto: P.Llucià.



“En els propers anys es produirà un 
augment d’estratègies i normatives 

en matèria de sostenibilitat.” 

L’ecosistema #blockchain català es duplica en només un any i arri-
ba als 9,5 milions d’€ de facturació, segons un informe elaborat 
per @accio_cat en col·laboració amb @tic

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

L’editorial britànica Scan Client instal·la a BCN la seu del sud 
d’Europa L’empresa doblarà la plantilla a finals d’any.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“s’ha de negociar  
el conveni regulador”

economia i empresa Espai patrocinat per
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Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
Josepsoriguera.advocat@icab.cat

M’ESTIC SEPARANT! 

Raul Antúnez  
Consultor en Sostenibilitat a Grup Carles 
@raul_antunez

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

#Sabies que Catalunya va tancar el 2019 amb una inflació in-
teranual del 0,9% el mes de desembre, inferior a la de l’any 
anterior, que va ser de l’1,8%. Voleu saber-ne una mica més? 

TENDÈNCIES SOSTENIBLES COM A 
OPORTUNITATS DE NEGOCI

El 25 de setembre de 2015 va ser 
aprovada per l’Assemblea Gene-
ral de Nacions Unides l’Agenda 
2030 de Desenvolupament Sos-

tenible, amb els objectius d’erradicar la 
pobresa, lluitar contra la desigualtat i la 
injustícia, i posar fre al canvi climàtic, en-
tre d’altres. Aquesta agenda marcarà l’ac-
ció global per al desenvolupament fins a 
l’any 2030 i configura un full de ruta d’ac-
tuació per a assolir un objectiu comú: el 
desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral 
i multidimensional - referida a les tres 
dimensions del desenvolupament soste-
nible (l’econòmica, la social i l’ambien-
tal)- i d’aplicació universal, i es desplega 
mitjançant un sistema de 17 objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS), a 
través dels quals es proposa abordar els 
grans reptes globals. El seu èxit exigeix 
un sistema de governança multinivell efi-
caç des de l’esfera internacional, nacional, 
regional i local. En aquest sentit, els ODS 
han estat acordats pels governs, però el 
seu èxit depèn en gran mesura de l’acció i 
de la col·laboració de tots els actors de la 
societat. I d’entre tots ells, el sector privat 
empresarial ha de jugar un clar rol de li-
deratge per assegurar la prosperitat dels 
territoris, generar ocupació, oferir opor-
tunitats de formació i desenvolupament 
de carreres professionals i, per tant, acon-
seguir l’erradicació de les desigualtats.

Els ODS suposen un repte per assolir 
una gestió més sostenible, però també 
proporcionen una oportunitat que per-
met traduir les necessitats i ambicions 
globals en solucions de negocis. Aquestes 
solucions faran possible que les empreses 
puguin accedir a nous mercats i millorar 
la seva eficiència i reputació, la qual cosa 
les portaria a aconseguir millors resultats 
econòmics. Tradicionalment, l’àmbit de 
la sostenibilitat s’ha associat a les grans 
empreses i multinacionals, però el mo-

viment a favor de les bones pràctiques 
empresarials amb la societat i l’entorn ha 
passat a formar part de la normativa que 
afecta també a les pimes. La implanta-
ció de l’Agenda 2030 en el cos normatiu 
ja s’està produint i anirà incrementant la 
seva incidència en el futur. 

El 29 de desembre de 2018 va entrar en 
vigor la Llei d’Informació No Financera. 
Aquesta llei és d’obligat compliment per 
a empreses de determinada dimensió; 
no obstant això, el fet d’obligar a aques-
tes empreses a reportar les pràctiques de 
compromís social i mediambiental pot 
afectar, de manera col·lateral, a d’altres 
de petita o mitjana dimensió que siguin 
proveïdores de les primeres. Això està 
suposant un canvi rellevant en el curt 
i mig termini en l’operativa i en les exi-
gències per a les pimes que vulguin op-
tar a subministrar a empreses de major 
dimensió. En paral·lel, i cada cop amb 
més intensitat, altres regulacions ja estan 
incorporant també aspectes relacionats 
amb l’Agenda 2030. La Llei de Societats 
de Capital, la Llei d’Igualtat amb noves 
obligacions relatives als plans d’igualtat, 
la futura Llei de Canvi Climàtic o la Llei 
de Contractació del sector públic que ja 
incorpora nous criteris socials i mediam-
bientals de manera transversal i obligatò-
ria en múltiples àmbits del procés de con-
tractació pública, són alguns exemples 
de la normativa de referència que forma 
part de l’estratègia de desenvolupament 
sostenible per al 2030. 

Resulta evident que en els propers anys es 
produirà un augment d’estratègies i nor-
matives en matèria de sostenibilitat. Les 
empreses que integrin els ODS i l’agenda 
2030 en el seu model de negoci trobaran 
més fàcil la seva adaptació a les noves 
normatives i asseguraran la competiti-
vitat en el mercat, alhora que veuran in-
crementada la seva eficiència i reputació 
empresarial.  

Et veig més prima, és que m’estic 
separant! Cada dia en les tro-
bades, tant siguin de caràcter 
familiar com amistós o del tipus 

que sigui, et trobes que les parelles que 
han trencat en el matrimoni són majori-
tàries. I és cert, perquè així ho demostren 
les estadístiques, en concret les del INE. 
Respecte del 2018 (veure gràfica annexa 
al escrit)*

Fent una comparativa dels valors totals, es 
decanta cap a la dissolució amb  un  59 %,  
més de la meitat, d’aquí que els que tren-
quen són majoria. 

Aquest fet no és baladí, i menys quan hi 
ha fills menors o interessos pel mig, fet 
que és, o millor dit, que pot ser de conse-
qüències imprevisibles, d’aquí l’encapçala-
ment d’aquest escrit.

En el cas que hi hagi fills menors, els pro-
blemes ja comencen abans de la dissolu-
ció, se’ls diu o no se’ls diu,  que trenquem?, 
sobretot quan els menors comencen a te-
nir una edat entenedora de les coses. Els 
psiquiatres especialitzats en el tema diuen 
que se’ls ha de dir.

Després, en el cas de separació o divorci, a 
més del fet emocional que comporta,  s’ha 
de negociar  el conveni regulador, on es 
regula: la pàtria potestat dels menors, ge-
neralment compartida; guarda i custòdia 
compartida, o atribuïda a un de la parella 
amb règim de visites i vacances compar-
tides per l’altra part; atribució de l’ús del 

habitatge familiar (es pot donar que la 
gaudeixi un i que la hipoteca l’hagi de pa-
gar l’altre!) i separació dels béns conjunts 
en el seu cas. 

En el cas de bona avinentesa, divorci o se-
paració de comú acord o instada per un 
amb el consentiment de l’altre, és un plis 
plas, que és, amb diferència, la millor op-
ció, i la mediació en què es pot acollir la 
parella va en aquest sentit.

Però generalment el conveni regulador 
porta fortes controvèrsies. En el cas de 
no avenir-se, el divorci o separació serà 
contenciós, i en el procediment judicial  
corresponent el jutja dictarà sentència 
sempre en benefici dels menors. 

- A qui portes?- em va preguntar un com-
pany a la sortida del jutjat fa pocs dies.
- A  l’home - vaig contestar, dons ja saps 
que li va passar a  Sísifo. Sísifo defensava 
l’absurd,  castigat a portar una pedra al 
cim d’una muntanya, que abans d’arribar 
sempre rodolava costa avall. Sortosament,  
la predilecció en què les dones surten més 
afavorides va canviant.

Per acabar, la Conferencia Episcopal Es-
pañola fent-se ressò de la problemàtica 
del trencament de matrimonis, i  proposa:  
un curs de 2 a 3 anys pels nuvis, ara és de 
20 hores. El que no diu la Conferencia és 
que tan sols un 20 % dels matrimonis es 
celebra per l’església. La doctrina popular 
és clara al respecte, perquè el matrimoni 
funcioni: “techo, lecho i mantel”.  



P #latevaveu

Dario@mastodon.social Castañé   @im_dario

Mònica Morros Serra  @monicamorros

Joan Pinyol @joanpinyolcolom

Ricard de Copons  @taxisigualada

Joan vich adzet  @joan_vich

meritxell ||*||  @pimpammambo

Juan Carlos González Caldito  @JuanC_Gonza

CAMPUS IGUALADA-UdL  @campusigualada

Poble Actiu  @PobleActiu

EstimoIgualada @EstimoIgualada

És completament delirant que una resolució so-
bre la monarquia o l’autodeterminació puguin 
ser desobediència.

Avui, orgulloses de les preses polítiques però 
també d’aquelles diputades que continuen defen-
sant els drets i llibertats de totes! Gràcies @dolor-
sbassac, gràcies @GemmaEspigares!  #Llibertat

#Més324 Avui el temporal de normalitat demo-
cràtica ha anegat C’S i tardaran dies a refer-se

Encara no he vist cap informació sobre.. si el 
bitllet de l’Ave low cost val 5€ Bcn / Madrid i vi-
ceversa, qui pagarà la resta del seu cost tenin en 
compte que el 1km de via d’ave val 25 milions 
d’€!!  #espaÑistan #marcaespaÑa

Qui desprestigia més la Generalitat,  es l’encara 
President Torra, amb la seva <<desobediència 
fútil>>. No es tracta ni de dignitat, ni de llibertat 
d’expresió, sinó d’hegemonía política dins l’inde-
pendentisme. No es pot fer pitjor.

Si no seguiu a la @Susanna8138, doncs feu-vos-
ho mirar. A més, a més, fot uns trucs de bellesa 
que, escolti, funcionen. N’acabo de provar un

L’A3 Leather Innovation Center lidera una inves-
tigació per reduir els elements químics i conta-
minants de la cadena de producció de la pell. Un 
projecte que tirem endavant al costat d’adoberies 
de l’Anoia i la depuradora dels adobers d’Igualada.

Hem preguntat al #pleigualada sobre l’estat del 
servei de neteja a les escoles bressol i de primària 
i sobre la possibilitat d’un estudi de municipalit-
zació del servei per lluitar contra la precarietat 
laboral. El govern Castells es nega, nosaltres in-
sistirem! #dretslaborals

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#114   Manel Macià Martí

L’emissora @radioigualada és la que ‘ho peta’ aquí 
a la ciutat. L’escolta qui vol estar informat i la sent 
la gent atabalada. Un equip valuós com aquest, 
que ‘es curra’ la programació, bé es mereix —és 
ma opinió— que algú li dediqui un breu verset. 
MontseSanou @Davilaxx @pepnoot

FOTO: Cesc Sales

El nivell d’hipocresia d’@IgualadaSomhi és digne 
d’estudi: demanen al #pleigualada la creació d’una 
agenda d’acció climàtica amb entitats ecologistes 
però deixen fora de la comissió d’estudi de l’aigua 
a @AiguaAnoia

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Detenen un veí de Piera pel 
robatori de 44 telèfons mòbils

Aquesta propera setmana 
comencen les obres de 
millora del polígon industrial 
de les Comes

La Junta Electoral fa efectiva la 
inhabilitació del president Torra 
com a diputat i designa a la 
igualadina Maria Senserrich

Instants de La Veu            @veuanoia

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

Collita del 64.  ITV (sense pedigrí). Inconformista, autocrític,  lluitador i apassionat de les xar-
xes socials i de la meva feina. Ara no em vull jubilar. Casat amb l’Anna i pare del Bernat i l’Oriol.

Em van fotre fora de la meva zona de confort el 2012 i vaig decidir reciclar-me aprofitant la 
meva formació: soc llicenciat en sociologia, fer un màster i impulsar ara fa 5 anys, junt amb 
el meu amic i soci Joan Serra, el projecte de consultora de Gestió de Persones especialitzada 
en Gestió per Competències, Talentia Gestió.

XARXES  | 15Divendres,  31 de gener de 2020

xarxes

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

”Institucions públiques i polítics de l’Anoia deixen de banda meetings, conferències, entrevis-
tes, enquestes, taules rodones i tanta paraula i es posen a treballar en ferm per aconseguir d’una 
vegada unes comunicacions eficients amb el nostre entorn amb l’objectiu d’atraure inversions i 
talent i que el nostre jovent es pugui formar sense perdre hores i calers.”
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L’Oficina d’Atenció al Ciutadà es troba als baixos de l’edifici de l’Ajuntament. / AI

La fira més gran de l’Es-
tat espanyol dedicada al 

sector paperer se cele-
brarà al juny amb un 

repte clar: que el paper 
substitueixi el plàstic

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà va fer 
el 2019 un total de 32.492 atencions

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’onzena edició de la 
Fira internacional Ma-
qpaper se celebrarà els 

dies 17 i 18 de juny al recin-
te modernista l’Escorxador 
d’Igualada, i ho farà posant la 
mirada en un dels reptes me-
diambientals més grans que 
té el planeta: l’eliminació dels 
plàstics, i en especial dels plàs-
tics d’un sol ús. 
Es tracta d’una gran oportuni-
tat per al sector paperer, ja que 
el paper i el cartró són els pro-
ductes que millor poden subs-
tituir el plàstic en els seus usos 
més quotidians, com l’emba-
latge. “Del plàstic al paper” 
serà, doncs, l’eslògan d’aques-
ta fira que se celebra cada dos 
anys a Igualada i que reuneix 
les principals empreses sub-
ministradores per a la indús-
tria de la cel·lulosa, el paper 
i el cartró ondulat d’arreu de 
l’Estat espanyol.
Després d’onze edicions la fira 
Maqpaper, organitzada per 
Fira d’Igualada amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada, 
s’ha convertit en un punt de 
trobada referent del sector. 
Enguany ja té confirmats una 
trentena d’expositors i espera 
superar la cinquantena que va 
aplegar en l’anterior edició ce-
lebrada el març de 2018. Entre 
les marques exposades hi hau-
rà empreses de maquinària, 
accessoris, vestidures, pro-
ductes químics, tintes, tallers, 
enginyeria i medi ambient, i 
entre els visitants es comptarà 
amb l’assistència de responsa-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da va realitzar l’any 2019 un 
total de 32.492 atencions pre-
sencials. El tipus més nombrós 
correspon als denominats trà-
mits ràpids, que consisteixen 
en atencions que requereixen 
un temps d’atenció breu, com 
ara expedició de volants i cer-
tificats d’empadronament o re-
gistre d’entrada de documents; 
se’n van fer 13.129. També es 
van fer 11.090 atencions cor-
responents a tràmits, que re-
quereixen un temps d’atenció 
llarg, com ara modificacions 
al padró d’habitants, declara-
cions de plusvàlua, activitats, 
sol·licituds de subvenció o del 
carnet d’autobús. 
La resta d’atencions van 
ser per a temes d’habitatge 
(3.843), cementiris i mercat 
(1.044), caixa (1.871), obres 
(849) i multes (666). A aques-
tes xifres cal afegir, també, les 
2.841 atencions presencials 
que es van resoldre des del 
taulell d’entrada.
Aquestes dades han estat 
presentades aquest dimecres 
per Fermí Capdevila, regidor 
d’Entorn Comunitari i Coo-
peració, que també ha explicat 
que la comparativa amb els 
últims anys indica una dismi-
nució amb relació a les 34.109 
atencions de l’any 2018, i un 
retorn a la xifra d’exercicis an-
teriors:
2015:  32.339
2016:  32.668
2017: 32.896
2018: 34.109
2019: 32.492

La fira Maq&Paper 
tornarà el juny al 
recinte de l’Escorxador

bles de producció, qualitat i 
laboratori de les principals in-
dústries del sector de diversos 
països europeus.
La Fira comptarà també amb 
un espai congressual amb un 
programa de conferències so-
bre les darreres novetats sec-
torials, coorganitzat amb la 
Unió Empresarial de l’Anoia. 
S’hi abordaran temes com ara 
la indústria 4.0 i l’ús i tracta-
ment de dades que proporcio-
na la tecnologia, a més de tots 
aquells temes relacionats amb 
la sostenibilitat i la progressi-
va reconversió dels productes 
de plàstic cap al paper, per 
la qual cosa hi tindrà un clar 
protagonisme la indústria de 
l’embalatge.
Maqpaper és una fira interna-
cional del sector paperer que, 
des de l’any 1.999 se celebra 
cada dos anys a Igualada, or-
ganitzada per Fira d’Igualada 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i la Unió Empresa-
rial de l’Anoia. La propera 
edició serà els dies 17 i 18 de 
juny al recinte l’Escorxador 
d’Igualada i reunirà una cin-
quantena d’empreses de la in-
dústria paperera. Es tracta de 
la fira pionera i més important 
del sector del paper de l’Estat 
espanyol.

Un miler de queixes
Pel que fa a les queixes gestio-
nades, que van ser 1.008, van 
correspondre a temes relacio-
nats amb manteniment (418), 
mobilitat (143), parcs i jardins 
(98), varis (96), medi ambient 
(92), sorolls i molèsties (85), 
suggeriments (58), mobiliari 
urbà (17) i cementiri-mer-
cat (1). La via més usada per 
presentar-les va ser la presen-
cial (351), seguida del telèfon 
(275), la via telemàtica (223), 
la bústia ciutadana (121) i el 

correu electrònic (38).
El regidor Fermí Capdevila ha 
destacat també la tendència a 
l’alça dels tràmits presentats i 
registrats telemàticament, que 
han passat del 1.391 de l’any 
2016 als 6.405 de l’any passat. 
Els deu tràmits més presentats 
per aquesta via van ser instàn-
cies genèriques, pagament de 
tràmits municipals, liquidació 
de l’impost sobre plusvàlues, 
comunicació prèvia d’obres 
menors, sol·licitud d’ocupa-
ció de la via pública i petició 
de material per part de les 
entitats, comunicació prèvia 
d’obertura d’activitats econò-
miques de baix risc, queixes, 
suggeriments i propostes, sub-
vencions a projectes i activitats 
d’entitats sense ànim de lucre, 
declaració responsable d’ober-
tura d’activitats innòcues i 
certificat d’empadronament. 

El tipus més nombrós 
d’atencons són tràmits 

ràpids, com ara expedi-
ció de volants i certifi-
cats d’empadronament 
o registre d’entrada de 

documents

El regidor Dr. Fermí Capdevila, explicant 
dimecres les dades de l’OAC. / AI



Dijous 27 de febrer, xerrada a l’Escola Pia 
sobre les Altes Capacitats

Quatre pastisseries de l’Anoia, entre 
les millors 50 de Catalunya
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El proper dijous 27 de fe-
brer, a les 19h a l’Escola Pia 
d’Igualada, tindrà lloc una 
xerrada oberta a tothom so-
bre “Altes capacitats, què són 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell de Direcció de 
la Universitat de Lleida 
en el seu campus uni-

versitari d’Igualada ha fet pú-
blic un comunicat després de 
la no acceptació, en pràctiques 
acadèmiques, d’una alumna 
per negar-se a treure el moca-
dor de cap o hijab.
Com ja van poder llegir els 
nostres lectors en l’edició el 
passat divendres, la direcció de 
la Fundació Sanitària Sant Jo-
sep, on estudiava l’alumna, va 
acabar  recapacitant tot anun-
ciant la seva decisió de revisar 
les seves normes internes. 
El comunicat del Campus 
Igualada-UdL diu el següent:
“1- És conegut, perquè així 
s’ha divulgat a través de diver-
sos mitjans, que a una estu-
diant d’Infermeria de la UdL 
del campus d’Igualada  se li va 
requerir, per part del centre sa-
nitari que se li havia assignat 
per a fer-hi pràctiques acadè-
miques, que es tragués el hijab 
per adequar-se a la uniformitat 
prevista pel reglament del cen-
tre. En no acceptar aquest re-
quisit, l’estudiant no va poder 
continuar pràctiques en aquell 
centre i la UdL li’n va assignar 
un altre. L’alumna va fer denún-
cia, tant a la UdL com pública, 
d’aquests fets, que considerava 

REDACCIÓ / LA VEU 

E n el marc de la III 
Mostra Internacional 
de Pastisseria, aquest 

passat cap de setmana es van 
entregar els guardons Fava 
de Cacau, que distingeixen a 
els 50 millors pastisseries de 
Catalunya. I entre elles, n’hi 
ha quatre de l’Anoia. En con-
cret, en son 3 d’Igualada, la 

Pastisseria Pla, la Pastisseria 
Targarona i la Pastisseria Òs-
car Pastisser, i també n’hi ha 
una de Piera, la Pastisseria JM 
Pastisser.
Aquest guardons pretenen 
ser un reconeixement de refe-
rència en el món pastisser, de 
la mateixa manera que a poc 
a poc s’hi està convertint la 
Mostra de Pastisseria.
L’alcalde de Sant Vicenç dels 

Horts, on es va celebrar la gala, 
Miguel Comino, va destacar la 
importància d’uns “guardons 
que han de servir per valorar 
públicament la feina i l’altís-
sim nivell que hi ha darrera de 
qualsevol elaboració pastisse-
ra”. Comino va valorat especi-
alment “la feina de les pastis-
series que dignifiqueu, arreu 
del territori, un ofici tan artesà 
i exigent com és el vostre”.

i què no són...”. A càrrec de 
Sílvia Llucià, pedagoga en 
Atenció a les Altes Capaci-
tats. 
Es parlarà sobre com detec-

tar-les, mites i tòpics, com 
tractar els nens o joves que 
tinguin altres capacitats, 
quines característiques pre-
senten aquestes persones... 

El campus Igualada-UdL 
celebra l’entesa final en 
el cas de la noia del hijab

una vulneració dels seus drets.
2- La Universitat de Lleida, da-
vant d’aquesta situació, va ma-
nifestar a les parts i també pú-
blicament a les xarxes socials el 
seu suport a l’alumna, atès que, 
efectivament, l’ús d’aquesta 
peça de vestir forma part dels 
seus drets i que, en tot cas, els 
requeriments exigibles per a 
la roba de treball no havien de 
contradir-los, i cenyir-se a fer-
la compatible amb les tasques 
encomanades. La UdL, com no 
pot ser d’altra manera, defensa 
la diversitat i les creences de 
cadascú, i vetlla pel respecte als 
drets i llibertats fonamentals.
3- El centre sanitari ha reco-
negut que ha d’adaptar les se-
ues normes internes a aquests 
requisits i ha anunciat que hi 
farà els canvis necessaris. Al-
hora, la Universitat de Lleida 
inclourà als convenis de pràc-
tiques una clàusula explícita 
per evitar qualsevol tipus de 
discriminació per motius de 
sexe, religió o ètnia.
4- Des del Consell de Direc-
ció celebrem aquesta entesa, 
agraïm a les parts la disposició 
a resoldre el problema mit-
jançant el diàleg i subratllem 
que aquest incident, que ha 
permès posar de manifest el 
problema, obre alhora la via 
per evitar que es repeteixi en 
el futur”. 

OBERT A TOTHOM INTERESSAT
EN CONÈIXER AQUESTS ESTUDIS

Xerrada

Informativa

BatxiBac

i Certi�cació en

llengües estrangeres EOI

Dilluns 3 de febrer a les 18:30h., Sala Mercury

Avda. Montserrat, 38-40. Igualada
93 803 61 32 - a8073193@xtec.cat
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Taller per aprendre a 
cosir a màquina 
al Casal del Passeig

La UEA va fer el 2019 un total de 22 accions de 
formació per a 400 persones

Al Casal del Passeig, de la Ge-
neralitat de Catalunya, es rea-
litzarà un taller per aprendre a 
cosir a màquina, des de zero i 
també si en saps una mica. 
Si t’has comprat una màqui-
na de cosir, o estàs pensant en 
comprar-la, anima’t. El taller 
es farà a partir de confeccionar 
peces de roba pràctiques, útils 
i molt portables. Els dilluns a 
la tarda, de 18.30 a 20h, co-
mença el 10 de febrer, a càrrec 
d’Elisa Valls. Cal inscripció.
Organitza l’Associació de gent 
gran d’Igualada. Preu: 20 eu-
ros.

REDACCIÓ / LA VEU 

A hir dijous al vespre, al 
Museu de la Pell, va 
tenir  lloc una sessió 

informativa sobre el projecte 
Vies Blaves de les conques dels 
rius Cardener i Anoia, adre-
çada a alcaldes i regidors així 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia fa un balanç 
molt positiu del seu 

compromís per a la formació 
de treballadors i treballadores, 
i ha tancat l’any 2019 amb 22 
accions formatives, fet que su-
posa un total de 675 hores de 
formació i 365 persones for-
mades.
La formació és una eina fona-
mental per a la productivitat 
i la competitivitat de les em-
preses d’un territori; així com 
també ho és per al desenvolu-
pament personal i professional 
de les persones. Per aquesta 
raó, un dels grans eixos i missi-
ons de l’entitat empresarial és la 
de potenciar, atraure i retenir el 
talent de la comarca: apostant 
d’una banda, per a la formació 
de professionals, autònoms/es, 
persones treballadores, com 
també desocupades; i a la ve-
gada, donar resposta a les ne-
cessitats formatives de les em-
preses.
En aquest sentit, l’entitat em-
presarial treballa per a l’espe-
cialització de treballadors i 
treballadores de la comarca, 
organitzant cursos per sectors 
econòmics; però també, trans-
versals. Tanmateix, la UEA 
també realitza cursos a mida 
de les empreses i formació 
executiva de qualitat als di-
rectius i directives i gerents de 
les empreses, per tal de donar 
l’oportunitat d’ampliar conei-
xements, al costat de casa, en-
tre altres.
Per una banda, s’ha realit-

El 5 de febrer, 2a edició 
de l’Anoiada, gimcana 
tecnològica

El proper dimecres dia 5 de 
febrer de 2020 al matí es por-
tarà a terme la II edició de 
l’Anoiada,  gimcana tecnolò-
gica adreçada a alumnes de 3r 
d’ESO  en la que participaran  
820 alumnes d’onze Instituts 
de la Comarca 
L’activitat  organitzada  pel 
Centre de Recursos Pedagò-
gics de l’Anoia i emmarcada en 
el World Mobile City Project 
(WMCP) amb la col·laboració 
de la UPC i Lacenet es porta 
a terme a la nostra comarca 
gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada i el 
Consell Comarcal que facilita 
el transport dels alumnes de 
les poblacions de la comarca 
més allunyades.
Aquesta gimcana tecnològi-
ca,que tindrà el punt de par-
tida i d’acabament al Museu 
Comarcal de l’Anoia i de la 
Pell d’Igualada, pretén que 
els joves arribin als punts ge-
olocalitzats on han de portar 
a terme algunes accions que 
han d’evidenciar fent ús de 
les xarxes socials, QR, realitat 
augmentada … i que en retor-
nar a l’aula podran analitzar 
gràcies al recull que se’n fa per 
diferents vies.
Esperem que tots els par-
ticipants gaudeixin de l’ex-
periència.

zat formació subvencionada. 
Aquest tipus de formació està 
subvencionada pel Consorci 
per a la Formació Contínua 
de Catalunya i pel Ministeri de 
Treball i Seguretat Social. Es 
un tipus de formació adreçada 
a treballadors en actiu i gratu-
ïtes. Durant aquest 2019 s’han 
realitzat diverses propostes 
formatives com: idiomes, 
comptabilitat, administració, 
vendes, ofimàtica, soft skills 
(programació neurolingüís-
tica, intel·ligència emocional, 
mindfulness).
I per l’altra, formació especi-
alitzada, executiva o a mida 
de les empreses. En aquest 
cas, aquest tipus de formació 
ha nascut arran del treball 
de prospecció realitzat per la 
UEA durant el 2018; i on les 
empreses van posar de mani-

fest la seva inquietud d’opti-
mitzar els seus processos pro-
ductius o d’estalviar costos, de 
gestionar el talent, les vendes, 
entre altres de caràcter sectori-
al com formació especialitza-
da per a empreses químiques 
o del sector metal·lúrgic. A tall 
d’exemple, algunes d’aquestes 
formacions han estat: eines 
digitals per a la millora de la 
productivitat, novetats comp-
tables, sistemes integrats en la 
gestió de la qualitat, tècniques 
de tancament de vendes, d’Ex-
cel, entre d’altres.

Nous cursos 2020
Per aquest 2020, la UEA or-
ganitza i celebra noves sessi-
ons formatives, tant de paga-
ment com subvencionades. 
En aquest sentit, les accions 
formatives que hi ha planteja-

des són: subvencionades (per-
sonal branding, manipulació 
de productes químics, mind-
fulness, gestió de recursos hu-
mans, programació neurolin-
güística, nòmines i seguretat 
social, coaching, comptabilitat 
avançada, qualitat en el servei) 
i pel que fa a l’especialitzada: 
el programa d’operacions en 
entorns de producció -amb la 
UdL com a partner-, nova ISO 
45001:2018 sistemes de gestió 
de la seguretat i social en el 
treball, visual thinking, màr-
queting digital i comunicació 
2.0, les 12 úniques tècniques 
per captar clients i la creació 
d’equips d’alt rendiment EAR 
amb EADA com a partner.
Per a consultar més informa-
ció i/o inscriure’s en algun 
d’aquests cursos: www.uea.cat 
o formacio@uea.cat.

Alcaldes i tècnics reben informació 
sobre la futura Via Blava de l’Anoia

com del personal tècnic dels 
municipis de les comarques 
del Bages, Anoia, Alt Penedès 
i Baix Llobregat per on ha de 
passar aquesta nova infraes-
tructura.
L’acte va anar a càrrec del dipu-
tat d’Infraestructures i Espais 
Naturals, Pere Pons, juntament 

amb els promotors i responsa-
bles del projecte per part de la 
Diputació i la Generalitat, així 
com dels equips tècnics redac-
tors de projecte.
Entre d’altres aspectes, en 
aquesta sessió s’explicava el 
procediment de tramitació del 
Pla Director Urbanístic (PDU), 

els agents implicats en el seu 
procés de tramitació i el calen-
dari d’execució. El projecte està 
impulsat per la Diputació i té 
com a objectiu recuperar les 
lleres dels rius Llobregat, Ano-
ia i Cardener adequant-hi 300 
km de camins per a vianants, 
bicicleta o el cavall.

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 



L’objectiu del projecte 
és eliminar productes 
químics, reduir el con-

sum d’energia i d’aigua, 
tot reutilitzant tots els 

residus possibles

Recerca al campus Igualada-UdL 
per fer l’adob de pells més ecològic
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dimecres 5 de 
febrer a les 20h al Ca-
sal Popular d’Igualada, 

el Foment, tindrà lloc la pre-
sentació L’evolució indepen-
dentista del catalanisme. Claus 
històriques de l’historiador i 
doctor en Ciència Política, 
Fermí Rubiralta. L’acte, que 
comptarà amb la presència del 
mateix autor i de l’editor, Ra-
fael Dalmau; a estat organtizat 
pel mateix Casal Popular, amb 
la col·laboració de la Llibreria 
Cal Rabell, Òmnium Anoia i 
ANC Igualada.
A L’evolució independentista 
del catalanisme. Claus històri-
ques, Fermí Rubiralta defensa 
que l’actual sobiranisme català 
és el resultat d’un llarg procés 
de resistència i d’adaptació del 
catalanisme a les mutacions 
de la societat i a cada canvi 
històric, una evolució que ha 
fet decantar la major part del 
país a la convicció que l’encaix 
polític de Catalunya dins l’Es-
tat espanyol és impossible.
Per ajudar a entendre aquest 
decantament en clau sobira-
nista l’autor recorre a la com-
paració del catalanisme amb 
el desenvolupament paral·lel 
del basquisme i el galleguisme, 
i posa en relació la seva anàlisi 
amb l’existència d’un indepen-
dentisme previ, tradicional-
ment feble i d’escassa penetra-

En el darrer sorteig de les 
targetes client del Forn Ale-
many, va resultar premiat el 
client 2938, Víctor Montaña. 

ció social, però, en qualsevol 
cas, prou rellevant per expli-
car l’evolució del catalanisme 
dels darrers anys.
Fermí Rubiralta és historiador 
i doctor en Ciència Política, 
especialitzat en el moviment 
independentista, sobre el qual 
ha publicat diverses biografies 
(Joan Cornudella, Daniel Car-
dona, Miquel Badia, Vicenç A. 
Ballester i Joaquim Juanola), 
treballs estasiològics (‘Orígens 
i desenvolupament del PSAN’ 
i ‘El Partit Nacionalista Cata-
là’), la síntesi (‘Una història 
de l’independentisme català’), 
i ‘Els orígens de l’indepen-
dentisme català a Cuba’. Ha 
aprofundit també en l’estudi 
comparatiu dels independen-
tismes a l’Estat espanyol (‘El 
nuevo nacionalismo radical. 
Los casos gallego, catalán y 
vasco’, i ‘De Mao a Castelao’). 

REDACCIÓ / LA VEU 

I nvestigadores i investiga-
dors de la Universitat de 
Lleida (UdL) al campus 

d’Igualada, en col·laboració 
amb empreses de la zona, li-
deren una recerca per fer més 
sostenible el procés d’adobar 
pells. L’objectiu del projecte, 
finançat per l’Agència per la 
Competitivitat de l’Empresa 
ACCIÓ de la Generalitat, és 
eliminar els productes quí-
mics que són substituïbles, 
reduir el consum d’energia i la 
quantitat d’aigua i reutilitzar 
tots els residus possibles per 
tendir cap a l’economia circu-
lar.
El grup d’investigació espe-
cialitzat en cuir del Campus 
Universitari Igualada-UdL, 
l’A3 Leather Innovation Cen-
ter, encapçala aquesta recerca 
de la qual en formen part tam-
bé cinc empreses adoberes, 
una de productes químics pel 
sector del cuir i la depuradora 
dels adobers d’Igualada. “Es 
tracta, doncs, d’una gran ali-
ança del sector adober iguala-
dí, que involucra els diferents 
actors de la cadena de produc-
ció de la pell, per tal de fer-ne 
més sostenible la seva elabo-
ració”, explica la directora de 

Dimecres es presenta un 
llibre sobre l’evolució de 
l’independentisme

l’A3 Leather Innovation cen-
ter, Anna Bacardit,. La recerca 
ja ha donat els seus primers 
fruits, i els canvis s’estan im-
plantant a mode de prova pilot 
en diverses empreses d’adobs 
de pell de la capital de l’Anoia, 
afegeix.
L’objectiu del projecte és acon-
seguir reduir al màxim els 
residus del sector i fer-ho en 
el marc de l’economia circu-
lar: eliminar els productes 
químics que són substituïbles, 
reduir temps del procés –i, 
per tant, l’energia invertida– i 
reduir la quantitat d’aigua uti-
litzada, revaloritzant tots els 
residus obtinguts en el procés.
En aquest sentit, les millores 
ambientals previstes des de 
l’A3 Center preveuen l’elimi-
nació del 100% de les substàn-
cies tòxiques i perilloses vers 
el procés convencional, de les 
emissions de COV (compos-
tos orgànics volàtils) en el lloc 

de treball i durant la vida útil 
de l’article de pell, l’eliminació 
dels sulfurs i la reutilització 
del 100% dels residus sòlids 
de ribera (procés d’eliminació 
del pèl). A més es reduiran un 
30% dels productes químics 
aplicats en l’acabat i un 50% 
del temps de remull, entre 
d’altres.

Menys impacte ambiental
Segons explica Bacardit, el tre-
ball conjunt de tots els actors 
de la cadena de valor fins a 
obtenir la pell acabada (pro-
veïdors de productes químics, 
adobers, gestor de les aigües 
residuals i el centre d’inves-
tigació) que recull el projecte 
“farà possible que les accions 
de recerca que es portaran a 
terme després siguin extra-
polables a un procés global de 
producció de pell acabada que 
reduirà en gran mesura l’im-
pacte ambiental i el consum 
de productes químics, aigua i 
energia respecte el procés ac-
tual”.
“La qualitat de la pell prototip 
obtinguda amb el projecte ha 
de ser l’adequada a les exigèn-
cies dels clients i de les grans 
marques de moda per qui tre-
ballen els adobers del clúster 
local”, afegeix.

Sorteig de Forn Alemany

El 16 de febrer, celebració 
de l’Hospitalitat de Lourdes
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Hospitalitat de la Mare 
de Déu de Lourdes de 
la Comarca de l’Anoia 

celebrarà el proper diumenge 
dia 16 de febrer la festivitat de 
la seva patrona.
A 1/4 de 2 del migdia a l’Es-
glésia del Roser d’Igualada 
celebració solemne de l’Euca-

El premi consisteix en un 
viatge de cap de setmana a 
Madrid. 
Enhorabona! 

ristia presidida per Joan Vila i 
Costa, rector de Sant Llorenç 
Savall. Un cop acabada, tro-
bada a l’Ateneu Igualadí de la 
Classe Obrera per celebrar el 
tradicional dinar de germanor.
El preu del dinar es de 25 €. 
Per tal de poder assistir al di-
nar s’ha de trucar i realitzar la 
inscripció, trucant abans del 
dia 10 de febrer a un  dels se-

güents telèfons: 620 601 950 
- 686 488 995. Tothom qui 
vulgui participar, cal confir-
mar la seva assistència al di-
nar. No és pot assistir al dinar 
sense haver realitzat la ins-
cripció. Les places son limi-
tades. Els actes que organitza 
l’Hospitalitat estan oberts a 
totes les persones que hi vul-
guin participar.
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Eixarcolant crea un concurs 
de receptes amb plantes silvestres
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Col.lectiu Eixarcolant 
ha creat la primera edi-
ció del concurs de re-

ceptes amb plantes silvestres. 
Vol ser una eina que fomenti 
la utilització de plantes sil-
vestres comestibles i varietats 
tradicionals, tot visibilitzant 
que aquests productes de pro-
ximitat són bons, fàcils de fer 
servir, saludables, i claus per 
poder tenir una alimentació 
sostenible.
Es tracta d’un projecte impul-
sat des del Col·lectiu Eixar-
colant per tal de fomentar el 
consum de productes agroa-
limentaris de proximitat, amb 
el qual s’incideixi positiva-
ment al territori i es fomenti la 
sostenibilitat. Concretament 
es focalitza en les espècies sil-
vestres i les varietats agrícoles 
tradicionals, atès que són pro-
ductes altament desconeguts 
però que tanmateix presen-
ten un elevat valor gastronò-
mic. Alhora, tenen un elevat 
potencial per incrementar la 

REDACCIÓ / LA VEU 

Una igualadina resident a 
Cervera, Esther Pallarès ha 
organitzat un acte solidari a la 
capital de la Segarra -obert als 
ciutadans de les comarques de 
l’entorn- en benefici de l’hos-
pital Sant Joan de Déu i en 
lluita contra el càncer infantil.
L’Esther és mare d’una noia 
de 18 anys, la Sara, que pateix 
la malaltia i vol impulsar una 
associació per a la investigació 
de el càncer infantil, amb el 
suport de l’hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona.
L’associació porta el nom de 
“Lucha para los valientes”, i 
“tot el que fem és per donar vi-
sibilitat, a el càncer infantil ja 
que hi ha poc coneixement, si 
no és per algú que coneguem”, 
explica la mare. L’acte, que es 
farà el 9 de febrer al Gran Te-
atre de la Passió de Cervera, 
“és  un esdeveniment total-
ment solidari, els artistes no 

Acte solidari a Cervera  
contra el càncer infantil 
i per St. Joan de Déu

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya ha 
acreditat el servei de 

restauració adreçat als famili-
ars i al personal de l’Hospital 
d’Igualada, gestionat pel Cà-
tering ARCASA, per la seva 
tasca de promoció i facilitació 
del consum de fruita fresca en-
tre la població. Ho ha fet a tra-
vés del programa Aquí sí. Fruita 
i Salut, una iniciativa pionera a 
l’Estat que potencia l’alimenta-
ció saludable promovent el con-
sum de fruita fresca, variada, de 
qualitat, de proximitat i fàcil de 
menjar en diferents tipus d’esta-
bliments de restauració i d’ali-
mentació (fruiteries, mercats, 
supermercats, hotels, etc.).
Els establiments adherits a la 
campanya s’identifiquen mit-
jançant un diploma i un logotip 
del programa. La iniciativa, està 
emmarcada en el Pla Interde-
partamental de Salut Pública 
(PINSAP).
Ester Ibáñez, cap del Servei de 
Salut Pública, i Elisabet Vives, 
tècnica de salut pública, van 
lliurar ahir el diploma d’adhesió 
a Víctor Sobrido, cap operacio-

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls propers 12, 13 i 14 
de febrer de 2020, 12 
cirurgians residents 

de primer any procedents de 
l’Hospital de la Vall d’Hebrón, 
Hospital Clínic, Hospital de 
Mar (Barcelona), Funda-
ció Althaia de Manresa, i de 
l’Hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida, participaran en un 
curs de formació en cirur-
gia endoscòpica impartit pels 
professionals del Servei de Ci-
rurgia i especialitats quirúrgi-
ques de l’Hospital d’Igualada 
(Consorci Sanitari de l’Anoia 
(CSA)).
Es tracta de la XI Edició del 
curs i que forma part de la 
formació dels residents de 
Cirurgia General i de l’Apa-
rell Digestiu. Aquest curs està 
organitzat per la secció de Ci-
rurgia Mínimament Invasiva 
i Innovació Tecnològica de 
l’Asociación Española de Ci-
rujanos, i el Servei de Cirur-
gia del CSA, ha estat escollit 
un dels tres centres on es farà 
l’edició del 2020. 

sostenibilitat de les explota-
cions agrícoles i fomentar-ne 
la diversificació i resiliència al 
canvi climàtic. 
Els organitzadors plantegen el 
concurs com l’excusa per què 
els participants comencin a 
utilitzar les plantes silvestres i 
les varietats tradicionals, o bé 
comparteixin les receptes que 
ja duen a terme de forma ha-
bitual en el seu dia a dia. 
Alhora, posen l’accent en la 
importància de mostrar al 
conjunt de la població que la 
cuina basada en productes 
locals i de temporada pot ser 

tant o més creativa, original, i 
saludable, com la que s’inspira 
en productes d’altres indrets 
del planeta.

Set categories
El concurs consta de set cate-
gories, on es classifiquen les 
receptes segons la tipologia 
de plat a la qual correspo-
nen: entrants, plat principal 
del dia a dia, plat principal de 
celebració, plat principal de 
carmanyola, postre, esmorzar 
o berenar per dur a l’escola, i 
begudes. 
Alhora, cadascuna de les ca-
tegories es subdivideix en 
tres graus de complexitat per 
tal de donar cabuda tant a 
les preparacions més simples 
com a les més elaborades. Es 
poden presentar receptes fins 
al dia 1 de març, a través del 
web eixarcolant.cat, on tam-
bé hi ha disponibles les bases 
del concurs. Els guanyadors 
es donaran a conèixer el 4 
d’abril en el marc de la Jorna-
da Gastronòmica de les Plan-
tes Oblidades.  

cobren ni el teatre ni treballa-
dors, taquilla, acomodadors... 
tothom és solidari, i tot el que 
es recapti va íntegre a l’hospi-
tal, per a la investigació de el 
càncer infantil. Desitjo omplir 
el teatre de gran solidaritat, a 
veure si som capaços!”. 
L’acte serà a les 6 de la tarda i 
el donatiu és de 10 euros. Per 
comprar entrades podeu fer-
ho trucant al 608781012, o bé 
a www.granteatrecervera.cat.

L’Hospital serà centre 
formador de cirurgia 
endoscòpica

L’Hospital s’adhereix a la campanya 
per promoure el consum de fruita

L’objectiu del curs és que els 
residents consolidin concep-
tes bàsics de la cirurgia endos-
còpica i puguin relacionar-se 
amb professionals d’altres cen-
tres posant en comú coneixe-
ments i bones pràctiques. 
El curs consta d’una part te-
òrica sobre cirurgia laparos-
còpica i  una intervenció re-
transmesa en directe per canal 
de TV tancat des del propi 
quiròfan de l’Hospital i per úl-
tim d’una part pràctica d’exer-
cicis d’entrenament realitzada 
amb uns simuladors.
La possibilitat de realitzar 
aquest curs s’estableix de for-
ma rotatòria entre alguns cen-
tres seleccionats, essent la dar-
rera edició del curs realitzada 
al CSA l’any 2013. 

nal i Marta Muntané, responsa-
ble de centre de l’empresa AR-
CASA, en un acte al qual també 
va assistir Montse Aymerich, 
cap de Serveis generals del 
Consorci Sanitari de l’Anoia.
El consum de fruita és fona-
mental per cuidar la salut i el 
compromís d’empreses capda-
vanteres del sector ajuda a fer 
fàcils les opcions saludables.
Fruita per reduir afeccions co-
ronàries i prevenir el sobrepès
El consum habitual de fruita 
fresca és un dels elements cen-
trals de la dieta mediterrània 
i l’alimentació saludable. Està 
demostrat que cada ració addi-
cional de fruita o verdura fresca 
consumida habitualment redu-

eix un 7% el risc de patir afec-
cions coronàries. En canvi, un 
consum baix d’aquests aliments 
es relaciona amb un risc més 
alt de càncer colorectal, mentre 
que el consum elevat de fruita i 
verdura fresca protegeix davant 
d’aquestes afeccions. Diversos 
estudis demostren també que el 
consum de fruita i verdura pot 
prevenir el sobrepès i la diabe-
tis.
D’altra banda, Catalunya és un 
gran productor de fruita de 
qualitat, però al mateix temps 
només 1 de cada 10 persones 
adultes i 1 de cada 14 infants 
mengen les 5 peces de fruita i/o 
verdura recomanades
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial 
de l’Anoia i La Veu de 
l’Anoia han renovat 

l’acord de col·laboració per a 
la producció i promoció con-
junta de continguts d’interès 
econòmic i empresarial.
En aquest sentit, l’objectiu 
d’aquest acord és el de donar 
veu a les empreses de la co-
marca, apropar a la societat el 
teixit econòmic, productiu i 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte dia 25 
de gener, es va realitzar 
al Círcol de Reus l’As-

semblea de Traspàs de Poders 
Nacional de la Jove Cambra 
Internacional de Catalunya, 
on va prendre possessió del 
càrrec de presidenta nacional 
la júnior i senadora de JCI 
Reus Anna Frixach i on hi 
haurà la presència a la nova 
junta directiva nacional del 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dijous dia 23 a 
les 7 de la tarda va te-
nir lloc la inauguració 

del Restaurant Pessic, situat 
a l’edifici residencial ViuB2, a 
l’avinguda Gaudí, 32, d’Igua-
lada. Per celebrar l’esdeveni-
ment, es van oferir uns aperi-
tius i copa de benvinguda 
als prop de 70 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 pú-
blic, està gestionat pel cuiner 
igualadí Jaume, xef i pastis-
ser, i per Felicia, cap de sala. 
Són una parella emprenedora 
amb experiència en el món 
de l’hostaleria i que ofereixen 
cuina de mercat, que respec-
ta el calendari estacional dels 
pagesos, de producte de proxi-
mitat i amb opció a carta vege-
tariana. La pasta fresca és feta 
a casa i l’elaboració es diària. 
Els postres del restaurant tam-
bé són fets a casa pel pastisser.

Renovat l’acord 
de col·laboració de La 
Veu amb la UEA

empresarial de l’Anoia, i donar 
visibilitat a les empreses i sec-
tors industrials i empresarials, 
així com també, el de desper-
tar les vocacions industrials 
als i les més joves.
A la reunió de renovació de 
l’acord van assistir Bet Altar-
riba, de Comunicació i Paula 
Arias, gerent de la Unió Em-
presarial de l’Anoia; i Pia Prat, 
directora general de Publica-
cions Anoia SL.

júnior de JCI Igualada, David 
Raya, qui tindrà el càrrec de 
VP de relacions institucionals. 
A l’assemblea hi va haver una 
gran representació de la Jove 
Cambra Internacional d’Igua-
lada amb els senadors Magí 
Senserrich, Míriam València, 
Xènia Castelltort, així com di-
versos júniors i on Magí Sen-
serrich va presentar la seva 
candidatura com a Executi-
ve VP a nivell internacional, 
Míriam València va finalitzar 

el seu any com a Past Presi-
dent nacional i es va destacar 
la gran tasca feta per Eudald 
Font com a representant de 
JCI Catalunya al Consell Na-
cional de Joventut i per Jordi 
Puiggròs a la FOCIR (Federa-
ció d’Organitzacions Catala-
nes Internacionalment Reco-
negudes).
La JCI felicita a la nova presi-
denta nacional de JCI Catalu-
nya, Anna Frixach, i la nova 
junta directiva nacional.

L’Ajuntament explica als empresaris 
les obres que han començat al polígon

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 re-
serva, i tots els dies per dinar. 

Obres portes el nou 
restaurant del ViuB2

REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns dia 27 de ge-
ner es van iniciar les 
obres de la primera 

fase del Projecte de Moder-
nització i Millora Integral 
d’Infraestructures del Polígon 
Industrial Les Comes, que 
afecten principalment els car-
rers d’Alemanya i Gran Bre-
tanya, entre l’avinguda dels 
Països Catalans i el carrer de 
França. 
Els detalls d’aquesta impor-
tant intervenció van ser pre-
sentats el passat dijous dia 
23 de gener, en una reunió 
organitzada conjuntament 
des de l’Ajuntament d’Igua-
lada i l’Associació d’Empre-
ses del Polígon Industrial 
Les Comes. La jornada es va 
realitzar davant els empresa-
ris i empresàries del Polígon 
Les Comes per part de Jordi 
Marcè i Miquel Vives, regi-
dors de Dinamització Eco-
nòmica, i de Sostenibilitat 
i Mobilitat de l’Ajuntament 
d’Igualada, respectivament; 
i per l’arquitecte municipal, 
Carles Crespo. Així com tam-

bé per part del representant 
de l’empresa adjudicatària 
de les obres, i dels diferents 
tècnics responsables que hi 
participen. El regidor Jordi 
Marcè va destacar que aques-
tes obres s’afegeixen a la mi-
llora de l’enllumenat en la via 
pública, ja que es va executar 
en una fase anterior. L’arqui-
tecte municipal, Carles Cres-
po, va explicar que aquestes 
obres se solucionaran als usos 
inadequats dels espais, les 
dificultats de manteniment 
(arbrats, vegetació, espais no 
pavimentats, voravies), el poc 

aparcament de turismes, la 
impossibilitat d’aparcament 
de vehicles pesants a la via 
pública, i el carril bici que 
actualment està molt adossat 
a la façana i que, per tant, és 
molt poc segur.
Les obres que es realitzaran 
durant aquest 2020 es faran 
en 4 fases, a partir del mes 
de gener fins a octubre. Des 
d’AEPIC s’informa que a la 
seva seu (Ctra. Manresa 131 
d’Igualada) disposen de tota 
la documentació del projecte 
pel cas que es vulgui consul-
tar més detalladament.
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comarca Espai patrocinat per

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vila-
nova del Camí i PI-
MEC Catalunya Cen-

tral han signat recentment 
un conveni per a l’impuls i 
promoció del teixit produc-
tiu local. Van rubricar aquest 
compromís de col·laboració, 
l’alcaldessa Noemí Trucharte 
i  Antonio Cañete, apoderat 
de PIMEC, que van estar 
acompanyats de la regido-
ra de Promoció Econòmica, 
Carlota Silva.
En virtut d’aquest conveni, 
l’Ajuntament cedirà a PIMEC 
un espai al Centre d’Innova-
ció Anoia per portar a terme 
les seves funcions i donarà 
suport en la realització de 
diferents activitats.
I PIMEC, per la seva ban-
da, es compromet a realitzar 
com a mínim tres jornades 
o networkings d’interès em-
presarial de manera anual i 

proposarà una oferta forma-
tiva adient a les necessitats 
de les empreses i persones 
emprenedores del territori.
Així mateix, PIMEC, partici-
parà en la promoció del Cen-
tre d’ Innovació i del Servei 
Local d’Ocupació i col·labo-
rarà amb les associacions de 
caire comercial i empresarial 
local, com són Vilanova Co-
merç i l’associació Polígons 
dels Plans.
 
Una sessió informativa so-
bre els serveis 4.0 centren la 
primera acció de PIMEC a 
Vilanova del Camí
La primera acció de PIMEC 
Catalunya Central al Centre 
d’Innovació Anoia  de Vila-
nova del Camí tindrà lloc el 
pròxim 13 de febrer. Han or-
ganitzat una sessió informa-
tiva juntament amb ACCiO 
de la Generalitat de Catalu-
nya sobre ProACCIÓ 4.0: El 
programa d’ajuts i serveis 4.0 

Vilanova del Camí i PIMEC treballaran plegats per a 
l’impuls i promoció del teixit productiu local

per a pimes, per fer el salt a 
la indústria intel·ligent.
Les tecnologies 4.0 és una re-
alitat que està transformant 
radicalment el món de l’em-
presa a tot arreu. L’anomena-
da quarta revolució industri-

al passa per la digitalització 
de les pimes, adoptant tec-
nologies com la intel·ligència 
artificial,
La sessió, que és gratuïta, 
es farà de 9:30 a 11:45 h al 
Centre d’Innovació Anoia. 

Les persones que estiguin 
interessades, poden fer la 
inscripció a través del web 
de PIMEC www.pimec.org/
ca/pimes-autonoms/agenda/
presentacio-proaccio-40-vi-
lanova-del-cami.

ANOIA / LA VEU 

El Consell Comarcal 
de l’Anoia, a través 
d’Anoia Turisme i sota 

el paraigua de la Diputació 
de Barcelona amb la marca 
“Paisatges de Barcelona”, va 
estar present amb un estand 
a la fira internacional de tu-
risme FITUR, que es va cele-
brar a Madrid entre el passat 

dimecres, dia 22, i el diu-
menge, dia 26 de gener.
Aquesta acció forma part de 
l’estratègia del Consell Co-
marcal per a donar a conèi-
xer la comarca i la diversitat 
d’experiències turístiques 
que ofereix. Concretament, 
es va aprofitar per a incidir 

en l’oferta Slow Tourism que 
el territori ofereix al visitant. 
I és que, des d’Anoia
Turisme, s’està treballant per 
promocionar el territori com 
a destí sostenible, una carac-
terística molt apreciada per 
les famílies i els amants del 
patrimoni cultural i natural, 

El Consell Comarcal de l’Anoia promociona la comarca a 
FITUR, la Fira Internacional de Turisme de Madrid

de la natura, de l’esport i de 
la gastronomia.
En aquest sentit, el conseller 
de Turisme del Consell Co-
marcal, Dani Gutiérrez, ex-
plica que “aquesta acció ens 
ha permès, d’una banda, do-
nar a conèixer la destinació 
Anoia i, de l’altra, compartir 

Aquesta acció forma 
part de l’estratègia del 
Consell per a donar a 
conèixer la comarca 
i la diversitat d’expe-

riències turístiques que 
ofereix, amb l’objectiu 

de destacar-la com una 
destinació atractiva per 

l’Slow Tourism

experiències i coneixements 
amb altres institucions amb 
qui compartim territori”.
Gutiérrez afegeix que “tam-
bé estem desenvolupant una 
feina de benchmarking, co-
neixent altres experiènci-
es semblants a les nostres i, 
finalment, també ens hem 
reunit amb tècnics especi-
alistes en programes euro-
peus per reforçar la nostra 
estratègia Slow Tourism”. En 
aquest sentit, apunta també 
que “en els propers dies ini-
ciem la nostra participació 
al programa Med Pearls per 
a destinacions sostenibles i 
emergents al Mediterrani”.
La fira internacional FITUR 
2020, que celebrava enguany 
el seu 40è aniversari, va rebre
255.000 visitants i va aco-
llir 918 expositors titulars, 
11.040 empreses, representa-
cions de 165 països i regions 
i una participació internaci-
onal del 56% .
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Entrevista a Antoni Mabras, alcalde de La Pobla de Claramunt

“Governar en minoria és un avantatge per al municipi, 
ens força a arribar a acords constantment”
LA POBLA / MARC VERGÉS 

Antoni Mabras (Participa) fa 
poc més de mig any que és 
l’alcalde de la Pobla de Clara-
munt. L’arribada de Mabras 
a l’alcaldia va ser històrica, ja 
que després de 36 anys gover-
nant amb majoria absoluta 
l’espai de Convergència, aquest 
cop sota la marca Avancem, 
perdia el poder a l’Ajuntament 
poblatà. Així doncs, la Pobla 
de Claramunt ara està gover-
nada per quatre regidors del 
grup d’independents Participa 
i l’únic regidor del PSC. Mig 
any després d’entrar a l’Ajunta-
ment, La Veu entrevista a l’al-
calde per parlar de l’actualitat 
del municipi. 

Quina és la valoració gene-
ral d’aquests primers mesos 
al capdavant de l’Ajunta-
ment?
La valoració és molt bona i 
positiva. Després de 36 anys 
amb el govern d’un únic color 
i amb majoria absoluta, ja to-
cava un canvi, crec que la gent 
ho demanava. Quan un gover-
na tant temps, al final t’acabes 
acostumant a una manera de 
fer i des del nostre punt de 
vista, era tot massa monòton. 
Estic segur que nosaltres hem 
portat una mica de “xispa” al 
municipi. Tenim moltes ganes 
d’iniciar els projectes que vam 
plantejar en campanya i altres 
que també els tenim en ment.

Va ser difícil trencar aquesta 
majoria absoluta?
Molt. Jo estava segur que es 
podia aconseguir, però va ser 
molt difícil. Jo tinc 39 anys, 
així que des que tenia 3 anys 
sempre havien manat els ma-
teixos aquí.  
A més, si he de ser sincer, jo 
no estic d’acord que hi hagi 
majories absolutes en els go-
verns municipals. Governar 
en minoria és un avantatge 
per al municipi, ja que força a 
totes les parts a arribar cons-
tantment a acords. Al final, els 
regidors de l’oposició repre-
senten a una part de la pobla-
ció i si estàs en minoria estàs 
obligat a escoltar-los, també. 

Quina és la relació amb 
Avancem actualment?
El canvi de passar a l’oposició 
ha estat dur per a ells. La seva 
principal funció és fiscalit-
zar-nos, això ha de ser així i és 
bo. Però per altra banda crec 

que també haurien d’aportar 
propostes i de moment no 
n’aporten cap. 

Tot i tenir un pacte munici-
pal amb ERC i PSC per in-
vestir-vos alcalde, al final les 
pressions a nivell comarcal 
van fer-lo trontollar. Van ser 
dies de sofriment?
Van ser dies durs per tothom. 
Anàvem fent reunions i sem-
blava que anava endavant, 
però després veiem publica-
cions que semblava que no es 
podria acabar fent. Jo fins el 
dia de la votació no n’estava 
segur del tot. 

Quina va ser la prioritat en 
el moment d’entrar?
La veritat és que ens va arros-
segar el dia a dia. Hi havia la 
Setmana de la Joventut, Festa 
Major, Festa dels Barris, la pis-
cina municipal oberta, etc. Hi 
havia coses més o menys lli-
gades, però altres no tant, així 
que fins el setembre no vam 
començar a planificar projec-
tes. 

ens agradaria que tirés enda-
vant durant aquest mandat. Va 
quedar al calaix fa uns 10 anys 
i ara el volem recuperar. 

Un dels objectius d’aquest 
POUM seria que la fàbrica 
de pèl·lets que hi ha al nucli 
del poble passés a les afores?
Sí, ja hem tingut converses 
amb l’empresa i intentem anar 
parlant un cop al mes. Jo els he 
dit que mentre estiguin al mig 
del municipi, el consistori té 
l’obligació de fer complir nor-
matives i ara mateix tenen un 
expedient obert per acumula-
ció de residus a l’exterior que 
entenem que no és correcte.
Nosaltres no volem que l’em-
presa marxi del municipi, sinó 
que volem que vagin al po-
lígon de Plans d’Arau. Sense 
entrar en el fons, sembla que 
tindrien predisposició, però 
és un tema força complicat. 
Espero poder-ho veure un dia.

Hi ha hagut una escalada de 
robatoris, especialment a les 
urbanitzacions, en aquests 
darrers mesos. Heu ampli-
at la zona de vigilància del 
sereno a tot el municipi, 
més enllà del polígon. Tot i 
ser una iniciativa en fase de 
proves, ha funcionat?
Aquest és un tema que al go-
vern ens preocupava especial-
ment. Amb l’arribada de l’hi-
vern augmenten els robatoris i 
vam plantejar diverses soluci-
ons. Una d’aquestes era posar 
càmeres, però fer-ho aquest 
any, per qüestió de temps, era 
impossible, i l’altra era la fi-
gura del sereno. Aquest té la 

funció de vigilar instal·lacions 
municipals, però també apro-
fita per donar voltes per tot 
el municipi. Parlant amb els 
Mossos ens van dir que juridí-
cament també era viable i ho 
vam fer. Per fer una valoració 
vull esperar al 15 de març que 
és quan acabarà aquest perío-
de de proves i decidir sí l’im-
plantem de manera definitiva.

Es parlava de què hi hauria
la intenció de construir un 
poliesportiu. Ho vol fer el 
nou govern municipal?
Hem fet la consulta a la Dipu-
tació i ens diuen que les ajudes 
per a la construcció d’aquests 
equipaments va per zones. 
Segons ens han dit, la nostra 
zona és la mateixa de la Torre 
de Claramunt i com que ells 
van córrer abans que nosal-
tres, els diners de la Diputació 
van anar allà i aquí vam per-
dre aquesta oportunitat. 
El que sí que hem fet com a 
govern és fer un topogràfic de 
la zona esportiva per tal que, 
si les diverses entitats que hi 
ha allà ho volen, els diferents 
equipaments no estiguin se-
parats per murs. Voldríem fer 
una zona esportiva única, amb 
un bar únic que doni servei a 

tothom. 

Heu impulsat uns pressu-
postos participatius pel 
2020. Com funcionaran?
Hi hem destinat 35.000 euros 
i crec que és força ambiciós. 
Amb l’entrada al govern vam 
obrir la regidoria de participa-
ció ciutadana, des d’on estan 
treballant el tema. Encara no 
hem definit quan serà la vo-
tació, però s’ha de poder fer 
aquest any.
Més enllà dels pressupostos 
participatius, també volem 
que els veïns s’acostin a l’Ajun-
tament. Intentem incentivar 
diverses comissions que fins 
ara no hi eren com la de fes-
tes, mediambient o cultura. És 
important que hi hagi gent ex-
terna al consistori que aportin 
noves propostes. 

Quina és la valoració que feu 
del porta a porta a la Pobla?
Nosaltres sempre hem es-
tat partidaris d’aquest model 
porta a porta. Hi ha hagut un 
increment substancial del re-
ciclatge i ara estem al voltant 
del 90%. Encara hi ha algunes 
incidències però som consci-
ents que des d’Anoia Verda hi 
estan treballant.   

Diverses poblacions de 
l’Anoia han començat a re-
bre aigua de la Llosa del Ca-
vall. Teniu previst que tam-
bé n’arribi a la Pobla?
Aquí encara no ha arribat, 
però sé que ens arribarà. De 
moment encara no sabem 
massa més cosa des de l’Ajun-
tament.

I ara, quins són els princi-
pals projectes que teniu en-
tre mans?
Ens preocupa la connexió a 
peu i en bicicleta entre el nu-
cli de la Pobla i els barris, així 
que estem treballant amb el 
projecte de fer camins segurs 
per vianants i ciclistes entre el 
Xaró, les Garrigues i el nucli 
de la Pobla i també el Camí 
de la Costa, per lligar amb els 
barris de l’Estació, Can Galan 
i Vivencs. 
Una altra cosa que la gent 
em pregunta força és refe-
rent al bar de l’Ateneu, que va 
tancar el febrer del 2018. La 
nostra intenció és tornar-lo 
a obrir, però abans necessita 
obres, pintura, lampisteria, 
canviar alguna nevera, etc. 
Però ens agradaria treure, du-
rant aquest primer semestre 
del 2020, la licitació per re-
obrir-lo.

Fa anys que a la Pobla es par-
la del modificar el POUM. 
Us hi heu posat vosaltres?
Hi estem treballant des del 
primer moment també, ja que 

“Després de 36 anys de 
govern d’un sol color, 
crec que ja tocava un 

canvi” “Vull esperar al 15 de 
març per valorar si la 
figura del sereno ha 
millorat la seguretat 
i decidir si li donem 

continuïtat”
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MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui va organitzar di-
vendres passat a la sala 

petita Mont-Àgora, davant 
una vuitantena d’assistents, 
l’acte institucional de comme-
moració del Patró de la Policia 
Local, Sant Maure. Després 
de tres anys, es recuperava 
aquesta celebració emmarca-
da en la Festa Major d’Hivern 
(de fet, era la darrera activitat 
del programa d’enguany). L’ac-
te protocolari va incloure el 
lliurament d’una quinzena de 
felicitacions públiques al mè-
rit als integrants de la Policia 
Local de Montbui, a personal 
d’altres cossos i forces de se-
guretat, i també a personal ci-
vil per fets de mèrit realitzats 
durant els darrers tres anys 
en l’àmbit de la seguretat ciu-
tadana i de la integritat de les 
persones.
Durant l’acte també es van 
lliurar diferents condecora-
cions (medalles de bronze, 

amb distintiu blau): a l’agent 
de la Policia Local de Mont-
bui Àlex Bellonch per haver 
destacat en el compliment de 
les seves obligacions professi-
onals; a l’agent Jordi Llombart 
per haver prestat servei durant 
13 anys a la Policia Local de 
Montbui amb gran professio-
nalitat; a la caporal del cos de 
Mossos d’Esquadra Elisabet 
Vidal per la seva tasca exem-
plar en les seves obligacions 
professionals; al sergent dels 
Mossos d’Esquadra Raül Vila 
per la seva dedicació i exem-
plaritat en les tasques profes-
sionals realitzades a Montbui, 
i també al sergent en cap de la 
Policia Local de Montbui José 
Andrés González i als agents 
Francesc Marín i Eduard Ar-
cas per la seva permanencia 
continuada durant 15 anys en 
el servei de la Policia Local de 
Montbui.
El lliurament de les felicitaci-
ons i condecoracions va anar 
a càrrec de l’Alcalde Jesús 
Miguel Juárez, el regidor de 

Montbui va finalitzar la Festa Major 
d’hivern amb l’acte protocolari de 
reconeixement als cossos policials

Seguretat Ciutatadana, Pro-
moció Econòmica, Comerç, 
Turisme i Ocupació, Jordi 
Bòria i del sergent en cap de 
la Policia Local montbuienca 
José Andrés González.
Durant l’acte el regidor de Se-
guretat Ciutadana de l’Ajunta-
ment montbuienc Jordi Bòria 
va agrair “la tasca i dedicació 
professional dels membres 
dels cossos i forces de segure-
tat, per la tasca tan important 
que feu”. Bòria va recordar que 
des de l’equip de govern mont-
buienc es treballarà, en la me-
sura del possible, per “evitar 
que ens continuïn marxant 
policies a altres municipis, te-
nint en compte que en molts 
casos els condicionants eco-
nòmics són importants”. El re-
gidor va assenyalar també que 
“treballarem perquè els veïns 
i veïnes de Montbui tinguin 
una Policia Local que pugui 
continuar duent a terme els 
seus serveis amb la màxima 
professionalitat, proximitat i 
servei a les persones” .

MONTBUI / LA VEU 

Aquest diumenge tin-
drà lloc la festa de la 
Candelera i Sant Blai 

a l’església pre-romànica de la 
Tossa de Montbui.
A dos quarts de 12 del migdia 
es durà a terme la inaugura-
ció de l’exposició “Una ullada 
a la il·lustració científica”, de 
la col·lecció de Mercè Car-
tañà. Aquesta mostra es po-
drà veure a la sala d’exposici-
ons ubicada al refugi.
A partir de les 12 del migdia 
mossèn Josep Maria Pujol 
oficiarà la tradicional Missa, 
amb benedicció de candeles i 
fruites de la terra, cerimònia 

Festa de la Candelera i Sant Blai, a la Tossa de Montbui

MONTBUI / LA VEU 

Divendres passat va 
tenir lloc a la Bibli-
oteca Mont-Àgora 

un Taller d’Impressió Digital 
3D, activitat emmarcada en el 
projecte d’experimentació Bi-
blioLab. Infants i adolescents 
van aprendre a dissenyar ob-
jectes en tres dimensions, per 
imprimir-los posteriorment. 
L’activitat va anar a càrrec 
d’Edukem-nos. 

Les activitats continuaran a 
la Biblioteca durant els pro-
pers dies.
Així, a partir del proper dis-
sabte i fins el 29 de febrer s’ex-
posarà a l’espai #sectorlector 
una mostra d’aquarel·les de te-
màtica diversa realitzades per 
l’igualadí Joan Coll. Aquest 
espai d’exposicions ubicat a 
l’interior de la Biblioteca acull 
mostres de creativitat dels ma-
teixos lectors de la Biblioteca.  
D’altra banda, el dimarts 4 de 
febrer entre dos quarts de sis 
i dos quarts de vuit del vespre 
es durà a terme l’activitat cre-
ativa “Fes el teu casc d’astro-
nauta i arriba a la lluna aquest 
Carnestoltes”. L’activitat com-
memora el 50è aniversari de 
l’arribada de l’home a la lluna. 
Anirà a càrrec del grup “El 
Taller”. Hi podran participar 
nens i nenes a partir de sis 
anys. Cal inscripció prèvia, i 
les places són limitades.

Taller d’iniciació al coneixe-
ment del cinema, a la Biblio-

teca Mont-Àgora
La Biblioteca Mont-Àgora or-
ganitzarà durant els mesos de 
febrer i març un taller amb el 
títol “Com es mira una pel-
lícula ? Taller d’iniciació al 
coneixement del cinema”. La 
proposta es durà a terme els 
dimecres 5, 12, 19 i 26 de fe-
brer i també els dies 4 i 11 de 
març, de 19.00 a 20.30 hores. 
L’activitat permetrà dur a ter-
me un recorregut cronològic 
per la història del cinema a 
través del visionat de diversos 
fragments cinematogràfics re-
presentatius de cada moment. 
Les diferents sessions tracta-
ran sobre les etapes de la his-
tòria del cinema (cinema mut 
i avantguardes, cinema sonor 
i cinema clàssic, modernitat, 
noves onades, transformació 
del cinema nord-americà i 
altres cinemes, postmodernis-
me i era digital...)
Aquest viatge a través de les 
imatges permetrà  mostrar 
didàcticament l’evolució del 
llenguatge cinematogràfic 
en el temps, amb la finalitat 
de crear un espectador més 
actiu que aprengui a veure 
el cinema amb una nova mi-
rada.
L’activitat anirà a càrrec de 
Joan Millaret, crític cine-
matogràfic, professor uni-
versitari i corresponsal en 
festivals internacionals de 
cinema. Les inscripcions, 
que es poden formalitzar a 
la Biblioteca Mont-Àgora, 
tenen un preu de 15 euros. 
Les places són limitades.

que serà cantada per la Coral 
de Santa Maria d’Igualada.
I pels volts de la 1 de la tarda 
es realitzarà el sorteig d’una 
panera i un tortell. Cal re-
cordar que, com a obsequi, hi 
haurà una almosta d’avellanes 
per a tots els assistents. Els 
donatius de fruita són a be-
nefici de la Llar del Sant Crist 
d’Igualada.

“Una ullada a la il·lustració 
científica”, a càrrec de Mercè 
Cartañà
Aquesta interessant exposició 
que s’inaugurarà coincidint 
amb la Festa de la Candelera 
es podrà veure tots els diu-
menges de 10.30 a 13.30 i en 

horari d’atenció de l’Ofici-
na de Turisme fins principis 
d’abril.
Mercè Cartañà, és biòleg, il-

lustradora científica i profes-
sora de Biologia. Ha publicat 
dibuixos per a revistes espe-
cialitzades de botànica, per 

Continuen les propostes 
culturals i educatives a la 
biblioteca Mont-Àgora

a obres de divulgació com la 
Història Natural dels Països 
Catalans, plafons per a parcs 
naturals i nombrosos llibres 
de text de ciències naturals. 
I actualment és membre del 
Grup d’Orquídies de l’Anoia 
(GOA).
També ha participat en expo-
sicions personals i col·lectives 
d’il·lustració científica, locals 
(El Prat de LLobregat, 1996, 
Museu Granollers, 2000, St. 
Martí de Tous, 2004, Iguala-
da, 2009), nacionals (Barcelo-
na, 1991 i 1998 i Alcoi, 1998) 
i internacionals (Évora a Por-
tugal, 2000, i New York Sta-
te Museum a Albany, USA, 
2004)
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Venda de fruita i verdura
Servei a domicili gratuït

10% descompte a famílies nombroses
Servei distribució a restauració
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El calçot va ser desco-
bert per un solitari 
ciutadà vallenc ano-

menat Benaiges, de finals del 
segle XIX conegut amb el so-
brenom de “Xat de Benaiges” 
qui començà a coure a la bra-
sa els grills tendres nascuts 
de la ceba vella conreats es-
pecialment per a ésser cuits a 
la flama, i que també fou ell 
qui s’enginyà l’amaniment o 
la salsa que, amb algunes va-
riants, avui mengem.
El procés de conreu del 
calçot comença quan, als 
darrers mesos de l’any, se 
sembra la llavor de la ceba 
blanca. Quan la ceba ha ger-
minat i ha crescut, s’arrenca 
del terra que l’acollida i es 
torna a plantar en una altra 
terra apropiada, en la qual va 
creixent. S’ha d’esperar que 
tregui cabeça com una ceba 
normal, llavors s’arrenca una 
altra vegada (hem arribat 
al temps d’estiu), es guarda 
unes setmanes i llavors s’es-
capça el tros de dalt i es torna 
a plantar, ha de quedar mig 
colgada, mostrant la blancor 
de la planta a l’exterior. Hi 
ha un precepte agrícola que 
diu “la ceba ha de sentir les 
campanes”, cosa que vol dir 
que, en plantar la ceba, s’ha 
de colgar molt poc. Segons 
els pagesos, val més plantar 
els calçots en època de lluna 
vella. A mesura que creix la 
planta, cal anar-la calçant, 
és a dir, rodejant-la de terra 
(aquesta operació de calçar 
els calçots es repeteix diver-
ses vegades. Els calçots es cu-
llen preferentment entre els 
mesos de novembre i abril.
A partir de les primeres dè-
cades del segle XX la cal-
çotada es convertí en una 
menjada habitual de moltes 

famílies vallenques durant 
els dies festius. Les arrels 
del gran impuls experimen-
tat per la calçotada arreu del 
país podem datar-les a mit-
jans de segle, quan la Penya 
Artística de l’Olla feia les se-
ves cèlebres calçotades i hi 
convidava personalitats del 
món artístic i cultural bar-
celoní, les quals ajudaren a 
divulgar-les. Ara, la calço-
tada vallenca cada dia creix 

en popularitat, els contorns 
de la ciutat es veuen ornats 
de fumeres que, ací o allà al 
llarg i a l’ample de la geogra-
fia de l’Alt Camp, són com 
a punts de referència de les 
masies vallenques. La festa 
familiar o amical comença 
amb la preparació del dinar, 
en la qual tothom pot parti-
cipar. Aquest, potser, és un 
dels seus encants principals, 
tothom dóna la seva opinió i 
tots creuen que tenen el se-
cret d’una millor cuita i de la 
millor manera de fer la salsa. 
Les fumeres que s’aixequen 
enlaire, vers el cel, són uns 
símbols, són com un missat-
ge d’amistat. És el senyal, la 
salutació d’un amic, feta amb 
el mitjà de comunicació més 
antic de la humanitat. A par-
tir dels anys seixanta, l’im-

puls d’alguns restauradors 
d’esperit emprenedor, han 
creat locals apropiats per a 
fer la calçotada, les agències 
de viatges han inclòs la nova 
atracció en els seus itinera-
ris, la generalització del ve-
hicle particular i el fet que, 
a l’hivern, no sovintegin, 
tant com a l’estiu, les atrac-
cions turístiques i gastronò-
miques, ajuden que Valls es 
converteixi, per uns mesos, 
en la capital de la calçotada.

L’origen de les calçotades

Com es fa una calçotada
Els elements gastronòmics 
bàsics d’una calçotada són els 
calçots de Valls amb la salsa 
especialment feta per acom-
panyar-los, la carn d’anyell 
i la llonganissa (o botifarra) 
a la brasa, i les postres (ta-
ronges, crema catalana i pro-
ductes de pastisseria). Les 
begudes que genuïnament 
acompanyen l’àpat són el vi i 
el cava, el cafè de la calçotada 
i licors de la calçotada, ave-
llanes, anís... El ritual de tota 
calçotada comença en la de-
licada operació de preparar 
els calçots, que consisteix en 
tallar les fulles verdes a una 
mida, i les arrels sense esca-
pçar els calçots, els calçots es 
posen a les graelles, on el foc, 
ben organitzat i viu, ha de fer 
la seva feina. Durant l’ope-

La calçotada és una 
festa familiar o amical 

que comença amb la 
preparació del dinar, 
en la qual tothom pot 

participar.

A partir de les primeres 
dècades del segle XX la 
calçotada es convertí en 
una menjada habitual 
de moltes famílies va-

llenques durant els dies 
festius
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ració de cocció cal retirar 
les graelles del foc un parell 
o tres de vegades per a pro-
cedir a girar els calçots un a 
un. Quan són cuits, és a dir, 
quan estan tous de la punta i 
negres de la part de fora, es 
guarden ben embolicats amb 
papers de diaris per a mante-
nir l’escalfor.
Com que s’han de menjar ca-
lents, els calçots es porten a 
la taula encara embolicats i 
col·locats en una teula, i els 
comensals els reben prepa-
rats per gaudir-ne, cadascun 
amb el seu corresponent pi-
tet per no embrutar-se, amb 
la terrina de salsa ben plena 
i amb una llesca de pa que 
serveix d’acompanyament i 
reté el degoteig de la salsa. 
Els calçots es mengen tra-
dicionalment a peu dret i la 
quantitat depèn de l’experi-
ència i la gana dels calçotai-
res, es pot consumir de 20 a 
35 calçots. Les brases s’apro-
fiten per coure la carn, la 
llonganissa i, eventualment, 
botifarra negra, carxofes... 
Així mateix, durant tot l’àpat 
corren de mà en mà els por-
rons plens de vi, preferent-

ment negre i també blanc. 
La festa gastronòmica acaba 
amb la tradicional taronja i 
les merengues a les quals, els 
darrers anys s’hi han afegit la 
crema i els pastissos al.legò-
rics del calçot. 
Per l’elaboració d’una bona 
salsa de la calçotada de Valls, 
cada família té el seu secret, 
fruit de la investigació pròpia 
que s’ha anat transmetent de 
generació en generació. Amb 
tot, els ingredients bàsics per 
a quatre persones són: 100 
grams d’ametlles torrades, 30 
grams d’avellanes torrades, 
4 ó 5 tomàquets vermells 
escalivats, 1 cabeça d’alls es-
calivats, 80 cl d’oli d’oliva de 
Valls, 1/2 gotet de vinagre, 1 
pebrot sec o pebre vermell 
dolç, julivert i sal, i tot això 
ben picat al morter o amb la 
batedora.

Com que s’han de men-
jar calents, els calçots es 
porten a la taula encara 

embolicats i col·locats 
en una teula

LES ESCAPADES DE CANALS & MUNNÉ UNA 
EXCURSIÓ ON EL VI, EL CAVA, LA GASTRONOMIA I 

LA CULTURA SÓN ELS PROTAGONISTES

CALÇOTADA 
GRAN 
SENSE LÍMITS!

VISITA ENOLÒGICA
UNA FESTA GASTRONÒMICA que pot 
completar-se amb una VISITA ENOLÒGICA, 
guiada i comentada, a la CAVA NOVA que li 
permetrà descobrir en una hora 100 anys 
d'història convertint-se en enòleg per un 
dia amb 2 DEGUSTACIONS: 
1 CAVA + 1 VI i UN PICA PICA.
tot per 10 euros per persona Més que

un celler

RESERVES AL TEL.  938 910 318 o www.canalsimunne.com
Entrada al chiquipark 
(PARC INFANTIL) 
inclosa 

¡  U N A  F E S T A  G A S T R O N Ò M I C A  !
al GRAN CENTRE D'OCI CANALS MUNNÉ (CAVA VELLA) a 
Sant Sadurní d'Anoia dotat de 7 menjadors, una 
espectacular barbacoa i un original parc infantil creat 
especialment perquè els més petits es diverteixin sols.

M E N Ú
Primers:
Teula de "calçots" a la brasa 
(sense límit) amb la seva salsa. 
Carxofes a la brasa
                               
Segons:
Costelles i mitjanes de xai a la 
brasa de llenya
Botifarra a la brasa (blanca i negra)
Escalivada catalana
Mongetes
Allioli
Pa torrat amb tomàquet

Postres:
Crema catalana típica de la casa o 
Sorbet al cava

Begudes:
Cada 4 persones inclou: 1 amp. 
Cava Reserva Brut, 1 amp. Vi Blanc 
o Noir Princeps, 1 amp. Aigua, 
Cafè o Infusió

Xarrup a escollir: marc de cava o 
licor de cava            

36,90€
(IVA Inclòs)

PREU MENÚ ADULT

14,95 €
(IVA Inclòs)

PREU MENÚ INFANTIL

Plat combinat de botifarra
amb llom i patates fregides.

Pa torrat. Aigua i Refresc.
Gelat de postres.
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La 39a Gran Festa de la 
Calçotada de Valls va 
reviure diumenge pas-

sat el tipisme calçotaire amb 
les demostracions de coure 
calçots, les degustacions po-
pulars de les cebes i els con-
cursos d’elaboració de salsa i 
de cultivadors. Ara bé, el gran 
atractiu de l’esdeveniment és 
el Concurs de Menjar Cal-
çots, que aixeca una gran ex-
pectació entre el públic i els 
mitjans de comunicació in-
ternacionals. La festa va om-
plir els carrers de la capital de 
l’Alt Camp de visitants d’arreu 
i marca l’inici de la tempora-
da que s’allarga fins a l’abril. 
Enguany, la Indicació Geo-
gràfica Protegida (IGP) Cal-
çot de Valls, que celebra el seu 
25è aniversari, preveu pro-
duir fins a 18 milions de cebes 
aquesta temporada, una xifra 
que, si s’assolís, seria rècord, 
ja que la campanya anterior 
se’n van cultivar 16 milions.

Adrià Wegrzyn guanya el 
Concurs de Menjar Calçots
L’històric concursant Adrià 
Wegrzyn va guanyar el Con-
curs de Menjar Calçots 
d’aquesta edició i es va em-
portar el seu tretzè certa-
men. L’Adrià es va cruspir 
200 calçots amb un pes de 
2,495 kg, però no va aconse-
guir superar el seu rècord. Fa 
dos anys, va menjar-se 5,800 
kg. El barceloní hi participa 
des de l’any 2002 i ho fa ha-
bitualment acompanyat del 
seu pare. “No és el millor any 
però tampoc el pitjor. Es-
tic content, fa il·lusió a casa, 
sobretot als nens”, va valorar 
Wegrzyn, que diu també que 
rep molta pressió familiar.

L’Adrià Wegrzyn va destacar 
el “bon ambient” de la festa 
i va explicar que acabarà de 
passar el dia en família a les 
places vallenques, on degus-
tarà més calçots i carn. “Des-
prés marxarem cap a Barcelo-
na, com es pugui, per arribar 
al primer lavabo disponible”, 
va bromejar.

Pel que fa a la resta de con-
cursants, en David Martín es 
va classificar en segona posi-
ció i es va menjar 183 calçots, 
que són 2,269 kg. La Diana 
Andrade es va posicionar en 
tercer lloc i repeteix la po-
sició de l’any passat quan va 
esdevenir la primera dona a 
fer pòdium. Enguany, se’n va 
cruspir 123 i al tram final del 

concurs es va desmaiar a cau-
sa de la gran quantitat d’in-
gesta de calçots.
El Concurs de Menjar Cal-
çots és un dels actes clàssics 
i més mediàtics de la Gran 
Festa de la Calçotada. Du-
rant 45 minuts, una vintena 
de concursants acaparen to-

tes les mirades dels centenars 
de persones que s’apleguen a 
la plaça del Patí. A banda, en 
Daniel Rovira i la Lídia Pra-
do van ser els guanyadors del 
concurs de cultivadors i d’ela-
boració de salsa, respectiva-
ment.

Valls, l’epicentre dels calçots

Adrià Wegrzyn va guanyar per 13a vegada el Concurs de Calçots de Valls

Ctra. Sant Sadurní d’Anoia a Vilafranca del Penedès, km 4. 
08739 Lavern (Subirats) 

Tel. 93 899 32 04 · www.solivi.com

 

Restaurant Familiar amb Cuina d’autor, 
de mercat i mediterrània.

Preu 35.00€ + 10% IVA

Menú Calçotada 2020
Calçots amb Romesco a Voluntat

Pa Torrat amb Tomacó i alls

Graellada de Carns a la Brasa
Botifarra, Costelles de Xai a la Brasa i Cansalada Viada

Carxofes a la Brasa. Mongetes Seques i “All i Oli”

Xupito de Sorbet de Fruites del Bosc o Marc de Cava
Crema Catalana amb Carquinyolis

Cafè Moca
Carro de Licors

Aigües Minerals 
Vins del Penedès
Cava Brut Nature

Hotel Restaurant 

Els calçots en família o amb 
amics, una bona excusa per 

gaudir del Sol i Vi 

C/ Piscinas s/n, La Torre de Claramunt (5.83 km)
Tel. 93 801 18 92

ÉS TEMPS DE
CALÇOTADES!
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L’organització serveix uns 
60.000 calçots
Segons el coordinador de la 
Gran Festa de la Calçota-
da, Rafel Castells, durant la 
jornada es van servir unes 
60.000 cebes dolces. Les de-
gustacions es van fer en di-
versos espais habilitats del 
barri Antic, tot i que un dels 
punts neuràlgics va ser la 
plaça de l’Oli, on es van fer 
les demostracions de coure 
calçots.

De fet, els carrers de Valls 
es van inundar de visitants 
vinguts d’arreu i també de 
turistes asiàtics. L’organitza-
ció calcula que van visitar la 
ciutat entre 35.000 i 40.000 
persones. “El gran atractiu 

de la festa és l’ambient, el ti-
pisme i el fum dolcenc que fa 
la cuita de calçots”, afirmava 
Castells.

L’IGP Calçots de Valls pre-
veu una campanya de rè-
cord
L’entitat Indicació Geogrà-
fica Protegida (IGP) Calçot 
de Valls preveu que aquesta 
temporada sigui de rècord 
amb una collita que podria 
enfilar-se fins als 18 milions. 
L’any passat, els productors 
en van assolir 16 milions i, 
aquest any, coincidint amb 
25è aniversari, esperen su-
perar la xifra. “Aquesta cam-
panya pinta molt bé, el 80% 
dels calçots que s’etiquetaran 
són de llavor pròpia”, va de-

tallar Francesc Xavier Amill, 
president de la IGP. “Aconse-
guir els 18 milions seria una 
bona manera de celebrar els 
25 anys”, afegia.

Així mateix, Amill va subrat-
llar que cada vegada tenen 
més demanda, tant pel que 
fa al mercat nacional com a 
l’estranger, gràcies, diu, als 
Casals Catalans. “N’enviem 
a tot arreu. La gent demana 

calçots amb etiqueta i, per 
això, tenim molta vida per 
endavant”, va tancar el presi-
dent. L’IGP està formada per 
una cinquantena de page-
sos de quatre comarques del 
Camp de Tarragona.

Demostració de coure calçots a la Plaça de l’Oli de Valls

Manat de calçots guanyador del concurs de cultivadors en la Gran Festa de la Calçotada.

Restaurant
Braseria 

i Cafeteria

C. dels Traginers, 5  IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com 

Tel. 93 805 01 63 

MENÚ CALÇOTADA
Reserva prèvia

Per a grups a partir 
de 10 persones

Calçots a la carta

NII Km 559,100 - 08711 - Òdena
scorpia@restaurantscorpia.cat    www.restaurantscorpia.cat

MENÚ
CALÇOTADES

AMB FI DE FESTA 
INCLOSA

 
Reserves al: 

tel / 938060555
e-mail: 

 scorpia@restaurantscorpia.cat

 

 

25€

L’IPG Calçots de Valls 
preveu una campanya 
de rècord amb una ex-

cel·lent collita
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Deixarem 1 nyora a l’aigua 
durant tota la nit anterior a 
l’elaboració, per tal d’esto-
var-la. 
Per començar, anem a es-
calivar els tomàquets i l’all. 
Aquesta serà la base de la sal-
sa de calçots. Per a això talla-
rem el tomàquet per dalt i per 
baix, i al cul li farem dos talls 
en creu. Això facilitarà que es 
vagin escalivant. Deixarem 
els tomàquets i l’all al forn 
durant uns 30-40 minuts. Els 
tomàquets són la base de la 
salsa de calçots.
Ara anem a separar la polpa 
de la nyora. Ho farem amb 
una cullera petita. Anirem 
deixant la polpa al morter. 
Procureu posar-hi nyora, 
perquè és dolça i li dona un 
toc molt especial a la salsa 
de calçots. El pebrot xoricero 
és amargant, i podríeu en-
dur-vos alguna sorpresa.

Tot seguit afegirem el pa fre-
git (o dur) i les ametlles al 
morter.
Tot això ho picarem una bona 
estona, fins que quedi com 
una pasta.
Quan estiguin llestos els to-
màquets i els alls, els traurem 
la pell i tot allò que estigui 
cremat, i ho ficarem també al 
morter. Afegirem “com a mí-
nim” un parell o tres de grans 
d’all, i també mig got d’oli. Si 
vols pots afegir una mica de 
julivert.
Ara ho triturarem tot be, pas-
sant-ho pel minipimer, fins 
que quedi la salsa amb la tex-
tura ideal. Per a controlar la 
textura de la salsa es va afe-
gint oli. 
Penseu que el calçot s’ha 
d’untar bé amb la salsa. Per a 
controlar aquell puntet de pi-
cantor, afegirem mig gra d’all, 
o també podem afegir una 

Salsa de calçots: l’autèntica recepta de Valls

mica de bitxo (que no és tan 
indigest com l’all). Així segur 

Què necessitem?

3 nyores o bé 1 i 1/2 culle-
rades de concentrat de polpa 
de nyores
100 gr d’ametlles torrades
70 a 100 gr d’avellanes torra-
des
1 all cru (opcional, només si 
us agrada que tingui un punt 
picant)
2 o 3 tomàquets madurs es-
calivats
1 ceba mitjana rostida
mitja cabeça d’alls rostits
500 a 650 gr d’oli d’oliva
40 a 50 gr de vinagre
1 llesca de pa fregit, sal al 
gust i una mica de pebre ver-

mell dolç.

Com es fa?
Posar el Thermomix® a vel. 7 
i tirar les nyores (sense cua i 
sense llavors) pel broc. Tri-
tureu uns 10 seg. a vel. 10, o 
bé fins que l’oïda ens indiqui 
que les ha triturat de el tot. 
Podem posar el cistell dins 
per aconseguir un millor re-
sultat i quan acabem de tri-
turar les nyores, el traiem. 
En cas de posar concentrat 
de polpa de nyores, afegir 
després de el pas 2.
Afegir les ametlles i les ave-
llanes torrades i triturar a 
vel. 6.

Afegir els tomàquets, la ceba, 
6 o 8 grans d’all rostits, l’all 
cru (si us agrada) i el pa fre-
git trossejat i triturar a vel. 
progressiva 5 - 10 a TM5 i 
TM31 (vel. 5-7-9 en TM21) 
fins aconseguir una textura 
suau.
Afegir la sal, el vinagre i el 
pebre vermell. Barrejar 10 
seg. a vel. 6
Amb el gobelet lloc, posar el 
Thermomix® a vel 5. i tirar 
l’oli sobre de la tapa perquè 
es vagi integrant en la sal-
sa a poc a poc. Per TM31 i 
TM21, posar una llimona o 
una mandarina a sobre del 
gobelet perquè no es bolqui.

Salsa de calçots per a la Termomix

que no fallem. 
I ja està... amb això segur que 

aconseguiu fer l’autèntica sal-
sa de calçots.

EL MILLOR ESPAI PER  
 DISFRUTAR DE LA TEVA 

CALÇOTADA!

Ctra. Vilanova d'Espoia (B-2135) Km. 0,5   ·   Tel. 694 44 44 13   ·    info@aidinapark.com   ·   www.aidinapark.com

Aidina Park compta amb zones de picnic (cobert i descobert) amb barbacoes. Una 
zona dedicada a l'esport hípic, amb ponis, una altra amb zona per jugar a pilota. 
Aparcament amb una capacitat de més de 120 vehicles.
Està situat en un paratge natural únic, saludable, envoltat de boscos i camps de 
cultiu, amb vistes panoràmiques dels castells de la Torre de Claramunt i el de la 
Pobla de Claramunt.



Consomé de calçot i ‘katsuobushi’.

Cuina d’avantguarda amb calçots: també és possible
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REDACCIÓ / LA VEU 

E stem en temporada de 
calçots i l’alta cuina es 
crema poc amb aquest 

plat identitari de Catalunya, 
sens dubte el més singular. Els 
grans xefs s’han de tacar les 
mans.
Tanques els ulls, penses en un 
calçot i et vénen al cap una 
calçotada rere una altra. ¿Algú 
ho veu d’una altra manera? 
Pocs. I alguns els cuinen. Es 
mengen sense pitet i sense en-
llardar-se les mans. Amb ga-
nivet, forquilla i/o cullera. Són 
pocs encara els que s’atrevei-
xen amb aquesta icona de la 
gastronomia catalana malgrat 
que els cuiners reconeixen que 
té un recorregut «enorme».
Trobar una trilogia del calçot 
en un establiment d’avant-
guarda és com si el teu oncle 
solter es fes una cresta punk. 
En tres plats, una calçotada 
urbana i neta per a senyorets 
amb manicura.
Consomé de la ceba cremada 
i katsuo bushi (fumen la copa 
davant el client amb encenalls 
de roure). Un cruixent a la 
manera d’una neula farcida 
amb puré de calçot i romesco. 
I un ravioli (obulato) de ro-
mesco amb pasta d’avellana i 
ametlla fregida.
El que és compromès no és 
servir caviar, sinó calçot, ves-
tir el que és popular amb la 
magnificència que es  mereix.
Comencem per la cuina 
d’avantguarda, on s’exploren 
les possibilitats de qualsevol 
producte. En aquest cas, del 
calçot. 
Ramon Freixa li ha fet de tot 
per jugar amb les textures. 
Ara, en el seu restaurant de 
Madrid, tal i com avançava en 
una edició especial “El Perió-
dico”, té un plat en el seu menú 

Cruixent fet a manera d’una neula, farcit amb puré de calçot  i romesco.

amb el que anomena calçots 
declinados: rostits a la flama 
de la manera tradicional i con-
vertits després en una crema; 
confitats a baixa temperatura 
amb oli d’oliva abans de fer-los 
en una paella perquè quedin 
cruixents; i arrebossats, tallats 
en juliana abans de fregir-los 
amb una massa a base de trisol 
(una fibra derivada del blat). 
«Des de l’alta cuina podem 
aportar una visió renovadora i 
diferent. Tradició i avantguar-
da conviuen perfectament. El 
calçot és un producte especi-
al, únic, pel seu component 
icònic i per les seves qualitats 
com a producte: al pertànyer 
a la família de les liliàcies pot 
substituir en algunes elabora-
cions la ceba», analitza Freixa.
També ho veu així un dels 
seus deixebles, el mexicà Jai-
me Lieberman, que junta-
ment amb el seu col·lega Jon 
Giraldo (ha après a Hoffman 
i El Celler de Can Roca) han 
muntat Spoonik, una casa a la 
plaça de Lesseps on serveixen 
cuina d’autor. 

Amb peix
Ells elaboren calçots amb tur-
bot, on la guarnició és el peix. 
«Els fem al buit a 90 graus du-
rant una hora, després els pas-
sem per la planxa i després els 
fumem. 
A més a més, confitem les 
pells que sobren i en fem una 
maionesa de calçot confitat», 
explica Lieberman, que la-
menta que aquest producte 
estigui «encasellat». «Se li do-
nen girs en l’alta cuina però al 
final la gent el vol fumat, i és 
lògic perquè el fum mata el 
seu regust amarg. Només es 
pot fumar o confitar. És una 
pena perquè hi ha tanta ceba 
a la cuina mediterrània que no 
uria de tenir barreres».

Dins d’un entrepà, l’opció 
més econòmica
Si anem a l’altre extrem de 
l’oferta gastronòmica, el més 
assequible, un pot trobar un 
calçot en un bocata. Perquè 
qui pensi que, per a aquest 
producte, un entrepà és una 
barrera com les que comen-
ta Lieberman s’equivoca. A 
Fastvínic, sandvitxeria amb 
productes de proximitat, Ser-
gi de Meià es va inventar el de 
calçots (amb pa de coca, esca-
rola i una salsa romesco més 
aviat líquida), i el seu succes-
sor, Guillem Oliva, ho manté 
perquè «és espectacular». «El 
calçot té molt de recorregut i 
es treballa poc. És com l’arròs; 
som esclaus de la paella. La 
gent només el veu per fer cal-
çotades, quan és una guarni-
ció fabulosa. En escabetx amb 
un peix, per exemple, és molt 
agraït. És superdolç».

Cuina casolana i braseria,especialitzada en banquets

Ctra. vilafranca del Penedès - Sant Jaume dels Domenys km.2,5
Tel. 93 898 11 17 Instagram @restaurantcanayxela
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest passat cap de set-
mana va tenir lloc a 

Òdena la renovada Fira de 
Sant Sebastià, la fira dels cas-
tells i la terra de frontera, la 
Baronia d’Òdena. La nova 
celebració va acollir algunes 
de les activitats ja tradicio-
nals com l’aplec de la sarda-
na, la cursa popular, el joc de 
la cucanya, entre altres, però 
també de noves per posar en 
valor el territori i el passat 
històric d’Òdena amb visites 
guiades, teatralitzacions, etc.
L’Ajuntament d’Òdena valo-
ra molt positivament el nou 
format que s’ha donat a la 
fira, i conscient d’alguns as-

pectes a millorar, es mostra 
molt satisfet per la participa-
ció i comentaris rebuts.
L’estrena de la nova ubica-
ció, als voltants i a l’interi-
or de l’antic castell d’Òdena 
va tenir molt bona acollida, 
segons ha pogut recollir l’or-
ganització i en relació a la 
nova temàtica costumista 
i de recreació històrica, les 
noves activitats culturals i 

Bona estrena de la Fira de la Baronia d’Òdena
La Fira de la Baronia 

d’Òdena recupera amb 
èxit els espais del cas-

tell i nucli del municipi 
per a les activitats i les 
recreacions històriques 

de lleure, com les actuacions 
teatralitzades, els recitals del 
Trobador del Llobregat o el 
mostrari del Campament de 
les host van ser molt parti-
cipades i el torneig medieval 
de les “justes” va crear molta 
expectació entre el públic as-
sistent.
Durant el diumenge al matí 
es van repartir més de 300 
esmorzars i la resta d’activi-
tats típiques de la fira, com la 
XXVII Cursa popular d’Òde-
na, el Joc de la cucanya o el 
XVI Aplec de sardanes van 
gaudir de bona participació.
Una de les novetats d’aques-

ta edició va ser la visita co-
mentada per Josep-Vicenç 
Mestre, Òdena pam a pam, 
activitat que va acollir du-
rant el dissabte al matí una 
seixantena de persones que 
van descobrir i conèixer ra-
cons, anècdotes i història del 
municipi.
La Fira de la Baronia d’Òde-
na està organitzada per 
l’Ajuntament d’Òdena amb 
la producció de Mapamundi 
Produccions i compta amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona “Barcelona és molt 
més” i el Consell Comarcal 
de l’Anoia “Anoia Turisme”.

ALTA ANOIA / LA VEU 

La comarca de l’Anoia 
està situada en un bon 
punt geogràfic, al cen-

tre de Catalunya. Tot i això, 
una de les necessitats més rei-
terades pels empresaris i em-
presàries de la comarca és el 
seu dèficit en infraestructures 
que arrossega, des de fa anys; 
i que tot i que sigui una co-
marca amb actius, continua 
amb temes pendents pel que 
fa a les limitacions a nivell 
d’infraestructures i mobili-
tat, aspecte que dificulta el 
desenvolupament econòmic 
de l’Anoia.
En aquest sentit, seguint la lí-
nia de treball que té marcada 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia -la d’ajudar i vetllar per la 
competitivitat de les empre-
ses, persones i territori- l’enti-

tat anoienca es va reunir amb 
els alcaldes i alcaldesses dels 
consistoris de l’Alta Anoia 
(Calonge de Segarra, Castell-
follit de Riubregós, Els Prats 
de Rei, Sant Pere Sallavinera 
i Pujalt). La jornada, que va 
adquirir un to distès, tenia 
com a objectiu poder identi-
ficar els punts forts i els punts 
febles, buscar alternatives i 
solucions per tal de millorar 
per al benefici de tots; conèi-
xer la realitat de l’Alta Anoia 
en temes d’infraestructures i 
mobilitat -carreteres, senya-
lització, subministrament, ac-
cessos a zones industrials- per 
detectar quins són els reptes i 
els eixos clau que seria inte-
ressant per abordar per tal de 
millorar aquesta zona del ter-
ritori anoienc, que es carac-
teritza pel seu caràcter rural, 
agrícola i ramader.

Lideratge de l’Alta Anoia
Durant la reunió, els repre-
sentats de les poblacions de 
l’Alta Anoia van expressar 
que un dels principals reptes 
que tenen com a territori és 
que “se’ls tingui en compte”. 
D’altra banda, també exposa-
ren diverses problemàtiques 
en infraestructures i mobili-
tat, així com els reptes per un 
futur proper que tenen com 
a territori; d’entre els quals, 
el tren. En aquest sentit, els 
assistents afirmaren que els 
ajuntaments veïns de Calaf es-
tan disposats a fer pressió per 
fer un moll de càrrega “perquè 
sigui una bona millora, ja que 
no només representaria una 
aposta per la Campa, sinó que 
es podria ampliar el trànsit en 
tren, enlloc de per carretera, 
reduint l’impacte ambiental”. 
Tanmateix afirmaren el seu 

acord en què
cal que aquesta demanda tin-
gui un líder i que desencalli el 
tema a Madrid per no deixar 
perdre l’oportunitat.
Una altra de les qüestions 
plantejades va ser sobre el 
transport públic. Els assistents 
afirmaren que en l’actualitat, 
existeixen tres trens al dia i 
que el transport per carretera 
(autobusos) té mals horaris i 
poca freqüència, i coincidiren 
en què cal fer un front comú 
de tots els municipis de l’Alta 
Anoia per resoldre el tema, 
fent pressió.
Pel que fa a la fibra òptica, els 
assistents van lamentar que les 
previsions de desplegament 
de la Generalitat marquin el 
calendari al 2023 i la dificul-
tat d’arribar als nuclis més 
dispersos. Tanmateix, alguns 
municipis han començat sols, 

Alcaldes i alcaldesses de l’Alta Anoia es reuneixen amb la UEA per 
exposar les necessitats d’infraestructures i mobilitat de la zona

amb un operador local, ja que 
entenen que és clau apostar 
per aquesta infraestructura 
tecnològica per dinamitzar i 
donar servei al territori que 
pot facilitar l’aposta per peti-
tes noves empreses d’arrel tec-
nològica.
Al finalitzar la trobada, el 
president de la Unió Em-
presarial de l’Anoia va posar 
la UEA a disposició de tots els 
ajuntaments que formen part 
de l’Alta Anoia amb la volun-
tat de millorar i dinamitzar 
econòmicament el territori 
perquè la única manera de 
fer-ho “és treballar conjunta-
ment i amb consens”. Tots els 
assistents van valorar de for-
ma molt positiva i interessant 
el fet de poder celebrar reu-
nions com aquesta de forma 
més periòdica per tal de po-
sar en comú interessos

Justes medievals a la Fira de la Baronia. / MANEL MARIMON
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

Castellolí ha celebrat 
aquesta setmana pas-
sada la seva festa pe-

tita: la Festa Major de Sant 
Vicenç. Els actes, que van co-
mençar divendres dia 24 i es 
van allargar fins diumenge, 
van comptar amb una altís-
sima participació de tots els 
veïns i veïnes.
Un dels actes més esperats 
va ser la Nit de l’Esport, que 
arribava a la seva setena edi-
ció i que enguany va premiar 
dos esportistes del municipi: 
Eduard Burgés i Anna Saiz. 
Burgés és jugador del primer 
equip masculí del Club Bàs-
quet Igualada i aquest 2019 
va ser el millor jugador del 
seu equip a la final de la Lli-
ga Catalana. El premi, però, 
no només se’l va endur pel 
bon moment esportiu que 
viu sinó també perquè, set-
manalment i de manera des-
interessada, fa promoció del 
bàsquet femení entrenant les 
jugadores de Castellolí. L’es-
portista femenina destacada 
va ser Anna Saiz, una noia de 
12 anys que competeix en la 
modalitat de natació adapta-
da i que es va endur el premi 
per l’exemple de superació 
que dona a través de l’esport. 
És la persona més jove que 
mai s’ha endut aquest premi.
Un altre dels actes més par-
ticipats va ser el Concurs 
de Cuina, que enguany ce-
lebrava el seu vint-i-cinquè 

aniversari i que va omplir 
La Brillante de cuiners, fu-
turs cuiners i gastrònoms. Es 
tracta d’un concurs que s’ha 
celebrat ininterrompuda-
ment durant vint-i-cinc anys 
i que cada vegada compta 
amb més participació de gent 
jove i infants del municipi, 
que ja s’han fet seva aquesta 
cita anual. Coincidint amb 
l’aniversari es va fer un pe-
tit homenatge a la persona 
que va començar el concurs 
de cuina: Concepció Pelegrí, 
que va bufar les espelmes 
d’un gran pastís. L’acte es va 
acabar amb un monòleg de 
l’actor Rafel Faixedes, amb 
l’obra “Faixedes i punt”.
La Festa Major de Sant Vi-
cenç va arribar al seu punt 
àlgid diumenge amb la Festa 
de la Gent Gran, una troba-
da que es fa cada dos anys 
i que reuneix les persones 
més grans del poble com a 
forma d’homenatge i reco-
neixement. La trobada ser-
veix també per recuperar la 
història viva del passat, ja 
que l’Ajuntament fa públi-
ques les fotografies de l’Ar-

Castellolí s’aboca a celebrar la Festa 
Major de Sant Vicenç

xiu municipal –moltes de les 
quals han estat cedides pels 
mateixos veïns- i entre totes 
les persones grans identi-
fiquen els protagonistes de 
les imatges per poder docu-
mentar-les convenientment. 
A la festa d’enguany hi van 
participar més de cent vint 
persones.
L’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, ha felicitat els espor-
tistes guanyadors i ha fet 
un balanç molt positiu de 
la festa: “és molt gratificant 
comprovar que hi ha relleu 
generacional, que som capa-
ços d’incorporar els joves i 
fer participar també la gent 
gran, és una festa petita però 
la fem i la gaudim junts, i 
això és el que té més valor”. 
Per la seva banda, el regidor 
d’Esport i Festes, David Ara-
na, ha volgut agrair la Co-
missió de festes per haver fet 
possible una Festa Major de 
Sant Vicenç tan participada 
i ha donat les gràcies “a tots 
els qui d’alguna manera o al-
tra han col·laborat i han fet 
possible l’èxit de tots els actes 
programats en aquesta festa”. 

La Nit de l’Esport, el 
Concurs de Cuina i la 
Festa de la Gent Gran, 
els actes més destacats

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Unión Cultural Extre-
meña Anoia continua 
aquesta setmana amb els 

actes gastronòmics més tradi-
cionals del calendari d’hivern. 
Dissabte celebren el Concurs 
de Plats típics en el marc de la 
Candelera. Una cinquantena 
de persones ja van gaudir el 
passat diumenge del dinar de 
“Coles con buche” organitzat 
pel grup d’El Buen Yantar, a la 
seu social de l’entitat.
Demà, a partir de les 17 h de la 
tarda tothom qui vulgui parti-
cipar al Concurs de Plats típics 
podrà portar les seves elabo-
racions culinàries fins a la seu 
social de l’entitat. Un jurat po-
pular s’encarregarà de tastar 
i puntuar els plats, de donar 
el veredicte i fer l’entrega de 
premis. El certamen convida 
la ciutadania a preparar pri-

mers, segons plats i postres de 
qualsevol lloc o procedència 
culinària.
L’endemà diumenge 2 de fe-
brer, la UCE Anoia celebrarà 
una missa en honor a la Can-
delera a l’església de Fàtima. 
Després es farà un degustació 
de  migues.

L’assemblea i la matança del 
porc, pròxims actes de la 
UCE Anoia
Després d’aquest nou cap de 
setmana gastronòmic, la UCE 
Anoia ha marcat a l’agenda 
l’assemblea general de socis. 
Serà el dia 8 de febrer, a les 
17:30 h al local social. 
El mes de febrer culminarà 
amb una altra activitat desta-
cada, perquè el diumenge 16, 
l’entitat celebra la matança del 
porc al Parc Fluvial de Vilano-
va del Camí. Tot una jornada 
gastronòmica i festiva. 

Concurs de Plats típics 
a la seu de la Unión 
Extremeña Anoia   

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Club de lectura de la Bibli-
oteca de Vilanova del Camí 
es torna a reunir el divendres 
14 de febrer. Compartiran la 
lectura del llibre Un hivern a 
Mallorca de George Sand, la 
crònica apassionada que l’au-
tora va escriure sobre la seva 
estada amb Frederic Chopin a 
la Cartoixa de Valldemossa. 
George Sand -pseudònim 
d’Aurore Dudevant, va pas-
sar l’hivern de 1838 a 1839 a 
Mallorca, acompanyada dels 

seus fills i de Frederic Chopin. 
En aquest quadern de viatges 
relata les seves vivències. Un 
testimoni literari que passa de 
l’enlluernament al desencís. 
Des de la meravella natural de 
l’illa fins a les incomoditats, el 
mal temps d’aquell hivern i la 
malaltia del pianista. 
El club es reunirà com és ha-
bitual en doble sessió, a dos 
quarts de quatre de la tarda i 
a dos quarts de vuit del ves-
pre. Les inscripcions gratuïtes 
s’han de fer al taulell de prés-
tec de la Biblioteca.

El Club de Lectura de la biblioteca vila-
novina reviurà ‘Un hivern a Mallorca’ 

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
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PIERA / LA VEU 

Piera es posa en marxa 
per aconseguir el mà·
xim de donacions de 

sang durant la marató que se 
celebrarà el divendres 31 de ge·
ner. La iniciativa està organit·
zada pel Banc de Sang en col·
laboració amb l’Ajuntament i 
l’Associació de donants de sang 
de l’Anoia. És la primera vega·
da que s’activa el WhatSang, un 
servei d’atenció personalitzada 
a través del número de telèfon 
677 071 756 al qual qualsevol 
persona podrà fer consultes i 
disposar d’un canal de  comu·
nicació àgil i proper.
Recordem que la Marató 
de Donants de Sang a Piera 
compta amb la implicació de 
diferents entitats, escoles, co·
merços i persones voluntàri·
es. Des del consistori s’anima 
la ciutadania a participar·hi 
apropant·se al Casal per a Jo·
ves i Grans, de 10 a 21 hores. 
Recordem que pot donar sang 
qualsevol persona que tingui 
bona salut, tingui més de 18 
anys i pesi 50 quilos o més. Per 
donar sang no cal estar en dejú.
Des del Banc de Sang es fo·
menta la donació com un acte 
de responsabilitat ciutadana  i 
com una acció de compromís 
social. La sang es necessita 
sempre i tothom en pot donar 
destinant només 20 minuts del 
seu temps.  Les xifres mostren 
que una de cada 10 persones 
que entra en un hospital neces·
sitarà una transfusió sanguí·
nia. La sang és imprescindible 
en moltes intervencions qui·
rúrgiques i per curar malalties 
digestives, l’anèmia o determi·
nats càncers. Donar sang ha 
d’esdevenir més un hàbit que 
no una activitat de solidaritat 
puntual i extraordinària.

La Marató de 
sang torna avui 
divendres a Piera

VALLBONA D’A / LA VEU 

Alumnes de 4t, 5è i 6è 
de l’escola pública 
Josep Masclans de 

Vallbona d’Anoia van tenir 
l’oportunitat de conèixer la 
tasca de l’Arxiu Municipal 
i el fons Josep Masclans i 
aprofundir en la persona del 
mestre el qual dona nom a 
l’escola.
L’Arxiu Municipal de Vallbo·
na d’Anoia custodia el fons 
del mestre Josep Masclans, 
amb documents oficials de 
l’època, amb documents 
personals on repassa la seva 
dilatada carrera i explica 
el seu mètode pedagògic i 
un centenar de fotografies. 
Va néixer l’any 1878 a Sants 
(Barcelona) i no va arribar 
a Vallbona d’Anoia fins l’any 

1921 on s’hi va estar vint 
anys, després de passar per 
diverses escoles de Lleida, El 
Vendrell, Vilassar de Dalt i 
Cabrils.

L’escola Josep Masclans de Vallbona d’Anoia convida 
l’Arxiu Municipal per parlar de l’arxiu i conèixer el 
fons del mestre Masclans

VALLBONA D’A / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo·
na d’Anoia fa una crida 
a possibles familiars 

vius, veïns i veïnes de la lo·
calitat i per extensió, de tota 
la comarca, per recollir in·
formació relacionada amb el 
Sr. Domènec Ferrer Torrents, 
també conegut com a Domin·
go, nascut el 26 de juliol del 
1912 a Vallbona i víctima del 
nazisme durant la II Guerra 
Mundial. La informació ser·
virà per incloure la figura del 
veí de Vallbona al memorial 
de llambordes Stolpersteine, 
en record de les víctimes de la 
barbàrie nazi.
Fins a on s’han pogut recollir 
dades va ser fill de Domin·
go Ferrer Sabaté i de Dolors 
Torrents Torres i va tenir dos 
germans, Primitiva Ferrer 
Torrents, nascuda el 1915 
i Josep Mª Ferrer Torrents, 
nascut el 1923. Va ser docent 

de l’escola de Vallbona fins el 
curs 1924·1925, data en què 
deixa de constar al registre 
del professorat del centre.
A partir d’aquí es suposa que 
durant la dècada dels anys 20 
del segle passat va anar a viu·
re als voltants de Barcelona, 
on marxava en aquella èpo·
ca molta de la població jove, 
fet que es pot sostenir perquè 
l’any 1941, en el moment de 
ser cridat per al servei mili·
tar, el domicili del seu germà 
Josep constava a l’arxiu de 
Vallbona, a Santa Coloma de 
Gramenet. De fet, tan Domè·
nec com el seu pare apareixen 

ressenyats com a veïns de la 
població del Barcelonès, vi·
vint a l’actual carrer Pompeu 
Fabra ·antic carrer Abundàn·
cia·, al llibre de la Montserrat 
Roig “Els catalans als camps 
nazis”.
Des del consistori anoienc es 
demana que si alguna perso·
na té informació relaciona·
da amb el Domènec Ferrer i 
pot col·laborar amb la seva 
biografia, es posi en contacte 
amb l’ajuntament al 937 718 
002 per tal de complementar 
i contrastar les dades fins avui 
recollides.

Vallbona d’Anoia busca informació sobre Domènec 
Ferrer Torrents per al memorial Stolpersteine

Gràcies a que la major part 
dels documents estan digi·
talitzats, la sessió a l’escola es 
va desenvolupar al voltant de 
la projecció de documents i 

fotografies. A més, també 
s’ha pogut veure algun do·
cument original d’època. La 
sessió s’ha completat amb la 
intervenció dels alumnes que 
portaven preparades unes 
preguntes en relació a la pro·
fessió d’arxiver i al fons Josep 
Masclans.
Ha estat una bona ocasió 
perquè els alumnes coneguin 
una mica més la biografia i 
l’obra de qui porta el nom de 
l’escola de Vallbona d’Anoia i 
per apropar·se a una profes·
sió que els era desconeguda.
L’Arxiu Municipal de Vall·
bona d’Anoia forma part del 
Programa de Manteniment 
de la Xarxa d’Arxius de la 
Xarxa d’Arxius Municipals 
(XAM) de la Diputació de 
Barcelona.

TRANSPARÈNCIA 
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CAPELLADES / LA VEU 

A lumnes de primer 
d’ESO de l’institut 
Molí de la Vila de 

Capellades presenten al re-
gidor de Sostenibilitat i Al-
calde,  Salvador Vives, les 
diferents opcions estudiades 
per treballar el medi ambient 
a Capellades. 

L’Alcalde, a l’IES per conèixer 
propostes de millora ambiental

CAPELLADES / LA VEU 

Seguint la tendència de 
l’any passat augmenten 
els préstecs de material a 

la Biblioteca El Safareig de Ca-
pellades. 
El 2019 es va fer un total de 
16.679 préstecs de diferents 
materials, 600 més que l’any 
passat. El 2018 se’n van fer 
16.010 i el 2017, 15.195 prés-
tecs. El més sol·licitat són els 
llibres -11.990- i els enregis-
traments de vídeo -2.931- i les 
publicacions en paper -1.147-.
Aquests números han estat 
publicats a l’informe presentat 
al Servei de Biblioteques, on 
també es recullen les visites del 
2019, xifrades en 36.816 perso-
nes.
Aquest any passat s’ha seguit 
fent una àmplia oferta d’activi-

tats a la biblioteca, amb 1.425 
participants. Els tallers, els la-
boratoris de lectura i les hores 
del conte són algunes de les 
més ben acollides per uns usu-
aris que s’han anat fidelitzant i 
que hi participen assíduament. 
Aquest també és el cas dels 
membres dels clubs de lectura, 
tant d’adults com d’infantil. 

Informació estadística visites i préstecs 
Biblioteca El Safareig

A part, cal sumar les visites 
escolars que han fet passar 
per la biblioteca 832 alumnes, 
sobretot d’educació primària i 
infantil. Altres serveis utilitzats 
sovint a la Biblioteca són Inter-
net+, que permet connectar-se 
gratuïtament, així com el servei 
de wi-fi amb el carnet de la Bi-
blioteca.

Aquest projecte el realitzen 
conjuntament  les àrees de ci-
ències naturals i tecnologies. 
Durant el primer trimestre, 
els alumnes han fet tot un se-
guit de propostes i s’han es-
collit les més adequades per 
les circumstàncies de la vila. 
Durant aquest segon trimestre 
es començaran a dur a terme 
les opcions escollides. Així, 

d’una banda es construiran 
tot un seguit de caixes niu que 
s’instal·laran en alguns arbres 
de les escoles i dels parcs de la 
vila, i d’altra banda l’alumnat 
elaborarà i  publicarà una guia 
de residus. Per completar la 
tasca de difusió dels projecte, 
s’anirà a les escoles a explicar 
la iniciativa 3R’s: reduir, reci-
clar i reutilitzar.

PIERA / LA VEU 

Agents de la Policia de 
la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra de la 

Unitat d’Investigació de la 
comissaria de Martorell van 
detenir el dijous 16 de gener, 
un home de nacionalitat pa-
quistanesa, de 36 anys i veí de 
Piera com a presumpte autor 
d’un delicte de receptació.
Els fets van succeir el mateix 
dia, cap a les 13 hores, quan 
els agents es trobaven realit-
zant tasques de prevenció i 
van identificar un vehicle, i 
els seus quatre ocupants, un 
d’ells amb antecedents per 
delictes contra la propietat 
industrial i receptació, al mu-
nicipi de Martorell.
Els agents van escorcollar el 
vehicle i van localitzar dos 
maletes que contenien diver-
sos paquets de barretes de 
xocolata tancats i que, gràcies 
a la perícia dels agents, van 
observar que tenien un pes i 

un volum excessiu, motiu pel 
qual van decidir obrir-los.
Els agents van descobrir que 
els paquets de xocolatines 
contenien amagats un total de 
44 mòbils d’última generació. 
Els investigadors han consta-
tat, de moment, que sis dels 
terminals consten sostrets a 
diferents poblacions de tot el 
territori català. A hores d’ara 
s’estan fent gestions per tal de 
determinar l’origen de la resta 
de telèfons.
Davant les evidències els 
agents van detenir l’home, 
propietari de les maletes i que 
s’adreçava a l’aeroport de Bar-
celona - El Prat per agafar un 
vol amb destinació Pakistan, 
com a presumpte autor d’un 
delicte de receptació.
L’arrestat, propietari de dos 
establiments de reparació de 
mòbils a dos municipis del 
Baix Llobregat Nord, va pas-
sar a disposició judicial i el 
jutge instructor va decretar la 
seva llibertat amb càrrecs.

Els Mossos d’Esquadra 
recuperen 44 telèfons 
mòbils sostrets

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

Temporada 
2020 - 2021Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

A CHORUS LINE  TEATRE TIVOLI
 Dissabte, dia 7 de març de 2020   Hora de sortida:  15.15  hrs.

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli. Entrades garantides a la platea 
a partir de la fila 23

Antonio Banderas ens porta A Chorus Line a Barcelona, un dels més importants musicals de tots els temps, inspirador, apassionant i amb 
un cos de ball espectacular, amb una coreogra�a electri�cant i signi�cativa. En un teatre buit, en un escenari nu, es realitza el càsting per a 
un nou musical de Broadway. Per a un grup de ballarins, és el moment de la seva vida, l'oportunitat per realitzar el que sempre havien 
somiat en gran: BALLAR. El musical A Chorus Line va néixer l'any 1975 arrasant a Broadway on va estar 15 anys seguits en cartell i va aconse-
guir 9 premis Tony. Ara, després estrenar-se a Màlaga i triomfar; Antonio Banderas presenta A Chorus Line a Barcelona com un revival de la 
producció original de Broadway. Per la seva banda, Antonio Banderas promotor, impulsor i creador de el Teatre de l'Soho Caixbank se suma 
a aquest projecte musical com a codirector per fer d'aquesta proposta un èxit absolut a tot el món. Sobre el musical A Chorus Line, Antonio 
Banderas ha dit: "Hi ha un moment en la vida de les persones on només hi ha la veritat i la meva veritat és aquí, al teatre, això és el que 
sempre he volgut fer." Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

Dissabte, dia 14 març 2020 Hora de sortida:  16.45 hrs.
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC. Entrades garantides a la platea

Després d’haver gaudit d’una carrera política brillant a les institucions catalanes, amb una vida pública immaculada, un destacat jutge 
s’enfronta als fantasmes que li turmenten secretament la consciència. A les acaballes de la seva trajectòria, els dolors familiars heretats i les 
dobles morals assumides amenacen amb fer trontollar l’edi�ci sencer del seu llegat.  Guillem Clua debuta a la Sala Gran amb una obra sobre 
les transformacions que durant les darreres dècades han alterat alguns imaginaris morals sobre els quals s’havien estructurat territoris 
importants de la identitat catalana.
Fitxa artística Autoria Guillem Clua Direcció Josep Maria Mestres Amb Manel Barceló. Alejandro Bordanove, Marc Bosch, Roger Coma, Vicky 
Peña, Pere Ponce, Josep Maria Pou, Anna Sahun, Anna Ycobalzeta i Katrin Vankova. Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

JUSTÍCIA TNC
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CAPELLADES / LA VEU 

Capellades celebrarà 
la seva Festa Major 
d’Hivern la primera 

setmana de febrer, coincidint 
amb Santa Dorotea.
El programa d’actes previst 
està adreçat a totes les edats i 
públics, amb una clara apos-
ta pel teatre de primera línia.
 En aquest sentit, la regido-
ra de Festes, Susana Moreno, 
explica com “volem continu-
ar potenciant i celebrant la 
nostra Festa Major d’Hivern. 
Tanmateix, som conscients 
que molts vilatans i vilatanes 
no treballen a Capellades i 
tenen horaris laborals molt 
diversos, que fan que no tot-
hom tingui disponibilitat i 
coincideixi aquí en aquestes 
dates. Per això traslladem els 
actes a hores que pugin faci-
litar al màxim l’assistència i 
proposem oferir millor qua-
litat. Per exemple, serà el cas 
de l’espectacle “Non Solum”.
La celebració de Santa Do-
rotea començarà el dia abans 
dins la proposta Anem al Te-
atre que permet als escolars 
de la vila gaudir d’especta-
cles com “La gallina dels ous 
d’or”, de la companyia Zum-
Zum Teatre. Serà per als 
alumnes de cicle inicial.
El mateix dijous 6 de febrer, 
dia de Santa Dorotea, es farà 
primer a l’església de Santa 
Maria una missa cantada, 
que acabarà amb el con-
cert de l’Schola Cantorum 
d’Igualada, acompanyada a 
l’orgue per Josep Xaubet. Per 
la tarda els més petits po-
dran xalar amb l’espectacle 
familiar “Baobab de la com-
panyia La Pera Llimonera, a 
dos quarts de 7 de la tarda 

al Teatre La Lliga. L’entrada 
és lliure. Aquest espectacle 
va ser escollit com a “Millor 
espectacle” pel públic de La 
Mostra l’any 2019.
Per tancar la programació el 
diumenge 9 de febrer Sergi 
López protagonitzarà “Non 
Solum”, també a dos quarts 
de 7 de la tarda a La Lliga. 
Les entrades, a 10 i 12 euros, 
es podran comprar anticipa-
des a www.eventbrite.com 
o bé el mateix dia una hora 
abans de començar. “Non 
Solum”, és un monòleg que 
es va estrenar ara fa 15 anys 
a Temporada Alta i que con-
tinua plenament vigent. Un 
autèntic  tour de force  con-
cebut des de la improvisació 
on López demostra, un cop 
més, que és un dels millors 
actors de la seva generació. 
Una comèdia delirant i exis-
tencial que fa més de quinze 
anys que gira i triomfa arreu 
del món, i que ens visita ara, 
dins la programació de la 
Festa Major d’Hivern de Ca-
pellades”. 

A punt la programació 
d’actes de Santa Dorotea

CAPELLADES / LA VEU 

El President de la Gene-
ralitat, Quim Torra, va 
fer un reconeixement a 

la capelladina Olga Aloy com 
a Mestra Artesana. Aquesta 
distinció   li ha estat atorgada, 
per la   seva trajectòria pro-
fessional, el domini tècnic de 
l’ofici, el mestratge exercit i els 
mèrits obtinguts en la seva es-
pecialitat de  la LACA natural 
URUSHI.
El President de la Generali-
tat, Quim Torra; la consellera 
d’Empresa i Coneixement, 
Maria Àngels Chacón; i   la 
directora del CCAM, Muntsa 
Vilalta,  van ser els encarregats 
de fer l‘entrega   -el dia 16 de 
desembre- dels premis Naci-
onals d’artesania i dels diplo-
mes de mestre/a artesà/ana 
2019.
L’acte va començar amb els 
parlaments del President, qui 
va destacar que “Catalunya és 
un país d’artesans. El sector, 
que disposa de més de 8.000 
artesans i ocupa 10.000 per-
sones, gaudeix d’una àmplia 
tradició i forma part del patri-
moni del país”.
La sessió va tenir lloc al Palau 
de la Generalitat, al saló Sant 
Jordi. Tal com explica l’Olga, 
“va ser un acte preciós i molt 
emotiu. Tots nosaltres ens 
vàrem sentir molt estimats i 
molt valorats.   Al finalitzar 
l’acte ens van obsequiar a un 
aperitiu al pati dels Tarongers 
que vàrem poder gaudir  junt 
amb els nostres acompanyants 
i també fer noves coneixences. 
Senties dintre les teves venes 
la força de la nostra història”.
L’Olga hi va assistir acompa-
nyada del regidor de Cultu-
ra,  Àngel Soteras, qui la va 

“felicitar no només pel reco-
neixement sinó per la tasca 
pacient realitzada aquests 
anys”.
L’Olga Aloy va descobrir l’Art 
de la Laca a l’escola Massana 
i va continuar els seus estu-
dis al Japó, on hi té una rela-
ció permanent. Com a artista 
i creadora ha realitzat peces 
excepcionals per a marques 
de luxe amb la tècnica de la 
closca d’ou (Rankaku),  utilit-
zada perquè en la laca natural 
Urushi -que és la saba de l’ar-
bre Urushi-no-ki de la família 

La capelladina Olga Aloy rep el  
reconeixement de mestra artesana

dels Rhus vernicifera, no exis-
teix el color blanc.
Ha exposat i té obra en dife-
rents museus d’Europa, Xina, 
Taiwan i Japó. Per a ella  trans-
metre és també una passió, 
ha estat   professora a París  a 
l’École Nationale Supérieur 
des Arts Appliqués et des 
Métiers d’Art ENSAAMA i a 
GRETA des Arts Appliqués 
Ecole BOULLE
  Al Japó va ser reconeguda 
amb el premi Gold Prize, sent 
encara a dia d’avui l’única eu-
ropea amb aquesta distinció. 

Olga Aloy amb el President de la Generalitat, Quim Torra

Olga Aloy amb Àngel Soteras i la consellera Àngels Chacon
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MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa va celebrar el seu 
darrer ple ordinari el 

passat dijous, 23 de gener. El 
Grup Municipal Socialista va 
exposar i defensar dues mo-
cions d’especial interès pels 
veïns i veïnes. Per una banda 
una moció per ‘desenvolupar 
un protocol  contra la violèn-
cia masclista i incorporar me-
sures per garantir la seguretat 
a l’espai públic a la nit’, i per 
l’altra, una moció ‘pel suport 
de l’ajuntament de Masquefa 
a l’Agenda 2030 i l’assumpció 
dels 17 ODS’.

Moció per desenvolupar un 
protocol contra la violència 
masclista i incorporar me-
sures per garantir la segure-
tat a l’espai públic a la nit:
La proposta aprovada acorda 
que abans d’un mes es formi 
un grup de treball transversal 
format pels grups polítics re-
presentats al consistori, enti-
tats que treballen per la igual-
tat i l’equitat de gènere com 
Constel·lació Lila, així com 
agents de l’administració com 
els serveis tècnics de benestar 
social, joventut, policia local i 
aquells que es considerin ne-
cessaris, amb l’objectiu d’ela-
borar un protocol local per 
l’abordatge de les violències 
masclistes i abordar l’urba-
nisme des d’una perspectiva 
de gènere i de seguretat vers 
les dones

Moció pel suport de l’ajun-
tament de Masquefa a 
l’Agenda 2030 i l’assumpció 
dels 17 ODS:
L’Agenda 2030 d’Objectius de 

Desenvolupament Sostenible 
(ODS), aprovada per l’Assem-
blea General de les Nacions 
Unides el 25 de setembre de 
2015, és el marc polític in-
ternacional que els Estats 
membres de les Nacions Uni-
des han assumit com full de 
ruta per a la sostenibilitat de 
la vida de les persones des 
d’una perspectiva social, cul-
tural, econòmica i ambiental. 
D’aquí que els cinc pilar sobre 
els que es construeix l’Agenda 
siguin planeta, persones, pau, 
prosperitat i aliances.  
L’acord aprovat estableix que 
durant el mandat 2019-2023 
l’Ajuntament de Masquefa 
ampliï els esforços munici-
pals per generar una política 
enfocada als ODS, sobretot 
en aquells aspectes relaci-
ons amb la cohesió social i la 
sostenibilitat de l’entorn eco-
nòmic, cultural i ambiental. 
L’assumpció dels 17 ODS s’ha 
de traslladar a l’acció muni-
cipal en polítiques de gènere, 
inclusió i lluita contra la de-
sigualtat, la participació ciu-
tadana, la transparència i el 
govern obert, la salut i l’edu-
cació, a transició ecològica, 
la resiliència i la sostenibilitat 
ambiental, el consum respon-
sable, la generació de treball, 
la cooperació descentralitza-
da i la cultura, d’entre d’altres.
Daniel Gutiérrez, portaveu 
del PSC explica que “la pre-
sentació i aprovació d’aques-
tes mocions s’emmarquen en 
la voluntat dels Socialistes 
de Masquefa d’incidir en la 
governança de Masquefa i 
dinamitzar l’acció política 
amb propostes innovadores, 
davant d’un govern aturat i 
sense iniciativa política”. 

Violència masclista i 
l’agenda 2030 centren 
les mocions del PSC al 
darrer ple de Masquefa

LA LLACUNA / LA VEU 

La Llacuna celebra 
aquest cap de setma-
na la festivitat de Sant 

Antoni Abat amb els tradici-
onals Tres Tombs per la vila, 
els esmorzars de germanor, la 
missa solemne al Sant Antoni 
Abat, patró dels animals i els 
traginers i la benedicció dels 
panets.
L’agenda d’activitats comença-
rà el dissabte 1 de febrer a les 
8.30 del matí, amb una ruta a 
peu, en bicicleta o a cavall amb 
sortida des de la plaça Major i 
arribada al poblat ibèric, on a 
les 11 del matí tindrà lloc l’es-
morzar de germanor i s’oferirà 
coca per a tots els assistents.
El diumenge 2 de febrer, car-
ruatges, carros, cavalls i tra-
giners es concentraran a partir 
de les 9 del matí a l’esplanada 
de les Escoles, on es prepara-
ran per a la sortida dels Tres 
Tombs, amb esmorzar per als 
participants. A partir de dos 
quarts d’1 del migdia, du-

rant la Santa missa en honor 
al Sant, la srta. Mercè Celda 
farà entrega de la bandera 
sortint al portador d’enguany, 
l’Ajuntament de la Llacuna i 
en el seu nom serà la sra. Rosa 
Busquets, regidora de Festes i 
Cultura de l’Ajuntament de La 
Llacuna la portadora. Durant 
l’acte litúrgic es farà també, 
la benedicció dels panets. En 
sortir, la comitiva farà el tras-
llat de la bandera de l’església 

al domicili de la nova bande-
rera. I a partir de la 1 del mig-
dia, amb inici a la plaça de les 
Oliveres es donarà el tret de 
sortida als tradicionals Tres 
Tombs, resseguint el curs se-
nyalitzat. La benedicció es 
farà a la plaça Major, punt 
final del darrer tomb, on es 
repartirà coca i mistela per a 
tothom i els punts habituals 
oferiran la venda dels tradici-
onals tortells.

La Llacuna celebra els tradicionals 
Tres Tombs aquest cap de setmana

MASQUEFA / LA VEU 

Dijous 23 de gener la 
Policia Local de Mas-
quefa va detenir a dos 

individus com a presumptes 
autors d’un robatori en un do-
micili de Can Parellada.
La detenció es va produir des-
prés que els propietaris del 
domicili on es va dur a terme 
el robatori alertessin a la Po-
licia Local que s’havien trobat 
la casa oberta, forçada i regis-
trada. Un cop desplaçats fins a 
l’habitatge, un dels agents po-
licials que es trobava realitzant 
una inspecció ocular va ob-
servar a dos joves amb passa-
muntanyes i amb un tornavís 
que es dirigien cap a l’estació 
de tren de Can Parellada.
Alertats per la presència po-
licial, els dos joves en qüestió 
van emprendre una fugida a 
peu per les vies del tren. Per 
tot plegat, la patrulla de la 
Policia Local de  Masquefa va 
perseguir els sospitosos fins a 
l’estació de Masquefa, on allà 
van aconseguir pujar a un dels 
vagons del tren i escapar en 

direcció Barcelona.
Posteriorment, la Policia Local 
es va dirigir per carretera fins a 
l’estació de tren de Sant Esteve 
Sesrovires per tal d’interceptar 
els dos joves que s’havien do-
nat a la fuga. Quan el tren on 
viatjaven els dos sospitosos va 
arribar a Sant Esteve Sesrovi-
res aquest es va aturar, i amb 
l’ajuda de dues patrulles de la 
policia de Sant Esteve Sesro-
vires i una de CME de Mar-
torell es va aconseguir detenir 
als dos presumptes autors del 

robatori.
En el registre que es va dur a 
terme als dos individus detin-
guts es va comissar una gran 
quantitat de rellotges de mar-
ca, mòbils i diners en efectiu; 
i els dos joves van ser detin-
guts per la Policia Local de 
Masquefa i traslladats poste-
riorment a la Prefectura de 
Masquefa, on es van iniciar les 
diligències pel seu posterior 
trasllat al dipòsit de detinguts 
de la comissària de Mossos 
d’Esquadra de Martorell.

La Policia Local deté dues persones 
com a presumptes autors d’un robatori 
en un domicili de Can Parellada
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CALAF / LA VEU 

Calaf celebrarà el dia 5 
de febrer la diada de 
la seva patrona, Santa 

Calamanda, i per segon any 
consecutiu la Regidoria de 
Cultura i Festes aposta per 
oferir una destacada i variada 
programació que tindrà lloc 
del dissabte 1 al diumenge 9 
de febrer.
A més, enguany s’ha apostat 
per donar-li un vessant soli-
dari a la celebració a favor de 
la Fundació Althaia que tre-
balla per a la millora de l’aten-
ció a infants i joves. Per això, 
als diferents actes de Festa 
Major s’ubicarà una guardi-
ola solidària on la ciutadania 
podrà fer-hi la seva aportació 
voluntària. 

Dissabte 1 de febrer
Assaig sobre la lucidesa, amb 
l’actor calafí Xavier Torra, 
serà l’espectacle teatral encar-
regat d’obrir la Festa Major a 
les 18 h al Casino de Calaf. 
Assaig sobre la lucidesa és la 
segona part de la cèlebre As-
saig sobre la ceguesa, obra 
amb la qual José Saramago 
va un pas més enllà en la seva 
mirada crítica als mecanismes 
del poder i posa en el punt de 
mira la corrupció del sistema 
democràtic. El preu és de 10 
euros i les entrades es podran 
adquirir a taquilla. 

Diumenge 2 de febrer
El Casino de Calaf acollirà a 
les 12 h la presentació del lli-
bre de poemes Emboscada, de 
l’autor calafí Amadeu Vidal 
Bonafont. Un recull poètic on 
l’Amadeu ens fa viure diversos 
sentiments relacionats amb la 
pèrdua d’una persona estima-
da a la qual deu la vida.
A les 18 h, el Casal de Ca-
laf obrirà les seves portes al 
concert de MANEL que ja 
ha penjat el cartell d’entrades 
exhaurides. El grup català ens 

delectarà amb les cançons del 
seu nou àlbum “Per la bona 
gent”. Dos anys després de 
tancar la seva gira “Jo compe-
teixo” (2016) MANEL torna 
més sorprenent, artísticament 
ambiciós i radicalment con-
temporani.
La jornada del diumenge fi-
nalitzarà al Casino de Calaf 
a les 19 h amb ball amb Pep i 
M. José Trio. Entrada general 
8 euros i 6 euros socis.

Dimarts 4 de febrer
Quartet Brossa n’oferirà a les 
20 h al Casino de Calaf el con-
cert anomenat “Folkestral” on 
retornen als pobles les músi-
ques folk robades pels clàs-
sics. Activitat gratuïta.

Dimecres 5 de febrer

El matí del 5 de febrer, festiu 
local, començarà amb les tra-
dicionals activitats en honor 
a la patrona. A les 11.30 h 
tindrà lloc la missa solemne i 
seguidament es farà el ball de 
la Metredansa. En acabar, al 
Casino es farà la ballada de les 
sardanes enllaunades. També, 
a les 11.30 h el Casal de Calaf 
projectarà una sessió de cine-
ma infantil. Preu: euros socis i 
5 euros públic general. 
A més, enguany estan progra-
mades dues activitats a la tar-
da. A les 18 h el Casal de Ca-
laf acollirà novament el Cicle 
Gaudí i projectarà “La hija de 
un ladrón” Preu socis 3 euro 
i, 4,5 públic general. Els socis 
del club Vanguàrdia gaudiran 
d’un 2x1. 
A les 18.30h hi haurà ball al 

Casino amb el grup Banda 
Sonora. Entrada general 8 eu-
ros i 6 euros socis.

Divendres 7 de febrer
Els actes de Santa Calamanda 
encara s’allargaran fins al pro-
per cap de setmana. El diven-
dres 7 de febrer a les 20 h al 
Casal de Calaf, es celebrarà la 
IV Nit de l’Esport i la Cultura, 
per reconèixer a les persones i 
entitats locals que han desta-
cat pels èxits assolits o per la 
promoció que han fet de l’es-
port i la cultura l’any 2019.

Dissabte 8 de febrer
La màgia també tindrà el seu 
espai entre la programació, el 
Mag Pere oferirà un especta-
cle familiar a les 18 h a la sala 
de fusta del Casal. Entrada 

La festa de Santa Calamanda torna a Calaf 
amb la seva versió més solidària
La Festa Major d’Hi-
vern de Calaf es rea-
litzarà de l’1 al 9 de 

febrer i comptarà amb 
una guardiola soli-
dària en benefici de 
la Fundació Althaia 

per a la millora de l’aten-
ció a infants i joves

gratuïta.
Alhora, a la sala d’actes mu-
nicipal Teresa Escolà i Torra, 
l’Esplai de la Gent Gran ens 
delectarà novament amb un 
Escala en Hi-Fi, un especta-
cle que fa mesos que assagen 
amb coreografies, playbacks i 
teatre que ens farà emocionar. 
Entrada gratuïta.

Diumenge 9 de febrer
Per posar punt i final a la 
Festa Major d’hivern, Jo Jet i 
Maria Ribot amb un concert 
vermut al Casino de Calaf a 
les 12h, on el duet manresà 
proposa un so independent i 
d’estil proper al pop. Entrada 
gratuïta.
Per finalitzar l’última jornada 
de Festa Major, el Casino de 
Calaf oferirà ball amb el Duet 
Dava. Entrada general 8 eu-
ros i 6 euros socis. 
A més, del 3 al 9 de febrer 
podreu gaudir de l’exposició  
“Retrats d’un poble, Som de 
Calaf ” a càrrec de Marisol 
Franco al Casino. En aques-
ta, podrem veure una sèrie de 
retrats de persones que com-
parteixen la seva vida a Calaf 
a banda de les diferències de 
sexe, condició social o cultu-
ral. L’ús del carbonet o el gra-
fit simbolitza les dualitats i els 
valors, els colors ens parlen 
de la diversitat dels matisos. 
L’entrada a l’exposició és gra-
tuïta i la inauguració es cele-
brarà el dilluns 3 de febrer a 
les 19.30 h.

Manel portarà “La bona gent” a Calaf

Jo Jet i Maria RibotFolkestral

Important carnisseria d’Igualada necessita:

DEPENDENT/A
AJUDANT/A D’OBRADOR

- jornada completa
Interessats enviar CV:

esquius1961@gmail.com
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



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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Concert Hostalets de Pierola Entrades Museu del Traginer

      Entrades Teatre de l’Aurora 2 Cistelles        

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

JAN MARSAL /  ROSA Mª PONT DALMAU
ARNAU MARIMON  / JOAN LUCO

ADRIÀ CLARAMUNT BERTA VAQUÉS

MIREIA TRULLOLS

JORDI PADRÓ MONTSE MIRET FERRAN FERNÀNDEZ

LUIS CANALES
LLUIS BALCELLS

BRUNO MARIMON

JULIÁN BORREGA /  Mª CARME MASAFRED 
ROBERT BRUNET / JOSEP SERRA

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!

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 28/2/2020.  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

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

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

IHC

ENRIC SANCHEZ

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

2 cistelles 

   Visita caves     
JANA MONCLÚS

Recollir a les oficines de la Veu
Carrer Retir, 40 Igualada
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FUTBOL / LA VEU 

UE HORTA 2
CF IGUALADA 1

Els de Marc Cabestany 
van competir fins al 
darrer minut, però no 

van aconseguir puntuar. Els 
blaus visitaven el Feliu i Co-
dina amb la intenció de se-
guir amb la bona dinàmica 
de resultats. Davant hi havia 
un Horta que ocupava la zona 
tranquil·la de la classificació, 
però que no rebien els igua-
ladins amb les millors sensa-
cions.
Aquest panorama va fer que 
els locals fossin els qui inten-
tessin dominar el joc a partir 
de la pilota, però l’alta vertica-
litat dels de Cabestany va pro-
vocar dues jugades molt dub-
toses, on l’àrbitre no va xiular 
penal, abans del minut 10 de 
partit.
No obstant, passat el quart 
d’hora de matx, en una jugada 

embolicada dins l’àrea blava, 
va ser definida per l’atac local 
que s’avançava al marcador. 
Els anoiencs havien de remar 
i intentar remuntar el resultat.
Els minuts van avançar i els 
igualadins cada vegada s’apro-
paven més al gol. Èric va ser 
el primer en tenir una gran 
ocasió, que va salvar el porter 
local, però abans del descans, 
Triguero va ser l’encarregat 
d’igualar el lluminós, després 
d’una gran passada del mateix 
Èric.
A la represa, els barcelonins 
van imprimir una velocitat 
més a la pilota i van generar 
molt de perill a l’àrea d’Albert. 
Amb aquesta situació, al mi-
nut 60, en una altra jugada de 
rebots, els locals es tornaven a 
avançar.
A partir d’aquell moment, el 
partit es va travar molt més 
i va baixar revolucions. Els 
blaus havien d’intentar empa-
tar com fos possible. Martí, ho 
va tenir a l’abast, després d’una 

gran cavalcada, però va xutar 
molt tou i el porter local el va 
desviar.
L’equip igualadí va ser incapaç 

de fer el segon gol i va mar-
xar de buit del Feliu i Codina, 
mantenint els 18 punts a la 
classificació de lliga.

Aquest proper cap de setma-
na, els anoiencs rebran a la UE 
Castelldefels, en un partit que 
tornarà a ser clau.

Derrota a casa contra un rival directe
FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 1
CF PARDINYES 3

Les igualadines queien 
en un duel directe, en 
un partit que s’han vist 

remuntades. Les blaves no 
coneixien la derrota aquest 
2020 i rebien un equip amb 
un gran potencial. El partit 
va començar de la millor ma-
nera, quan l’Aina rematava 

una centrada lateral, per fer 
l’un a zero, al minut 3.
El gol, lluny d’esperonar les 
de Cubí, va fer que el partit 
s’adormís, fet que va perju-
dicar les anoienques, que es 
van començar a veure des-
bordades en defensa. Amb 
aquesta situació, en dues 
jugades abans del descans, 
les visitants remuntaven el 
matx. Es posava molt com-
plicat.
A la represa, de nou, gerro 

d’aigua freda a l’encaixar el 
tercer gol de les lleidatanes. 
A partir d’aquell moment, 
l’Igualada va reaccionar i va 
començar a generar múlti-
ples ocasions de gol. Malau-
radament, els pals i un pe-
nal errat, no van permetre 
escurçar distàncies i l’equip 
no va ser capaç de deixar cap 
punt a Les Comes.
La setmana vinent, les blaves 
visitaran Malllorca, per en-
frontar-se al Balears FC. FUTBOL / LA VEU 

VALLVIDRERA 2 
AV IGUALADA 1

Partit vibrant i dels que 
fan afició, això és el que 
es va veure al municipal 

de Vallvidrera. Joc intens, on 
tots dos equips no van donar 
respir i la verticalitat va ser la 
constant durant tot el matx.
Gran duel el disputat pels 
veterans igualadins, davant 
uns amfitrions compactes i 
perillosos, però  alhora afor-
tunats, ja que els blaus van 
merèixer molt més, ja que 
gaudiren de nombroses oca-
sions per moure el marcador, 
però la inspiració d’ambdós 
porters va evitar un caseller 
més ampli. Dues meitats ben 
diferenciades, primera meitat 

de clar color vermelló, on els 
locals van ser amos i senyors 
tant del terreny de joc com 
de la pilota. Però tan sols una 
genialitat del seu capità va ser 
capaç de foradar la porteria 
blava. En el segon període 
canviaren les tornes i van ser 
els blaus qui van portar de 
corcoll als locals. Una dispu-
ta a l’àrea blava era castigada 
amb penal, fet que aprofita-
ren els locals per eixamplar el 
marcador. La resposta blava 
no es va fer esperar. Un  servei 
de Diego, la va córrer Balcells 
fins a la cuina i Pep Padró es-
curçava el marcador. A partir 
d’aquest moment, els blaus 
van ser els amos de la pilota, 
terreny de joc i ocasions, però 
els centímetres de rigor van 
impedir que els blaus esgarra-
pessin res.

Superbs
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BÀSQUET / LA VEU 

CB QUART 69
MONBUS CB IGUALADA 67

Després de guanyar 
solventment a Les 
Comes el passat dis-

sabte contra l’Esparreguera, al 
Monbus CB Igualada li tocava 
desplaçar-se a Quart per en-
frontar-se al 3r classificat (3r 
contra 2n).El partit comen-
çava de manera immillorable 
per als igualadins que després 
d’un excel·lent primer quart a 
darrere i amb un gran encert 
des de la línia de 3 aconse-

Els dos últims minuts frenètics 
provoquen la primera derrota a domicili

guien situar un 14 a 23 després 
de 10 minuts de partit.
Al segon període els blau i 
grocs no trobarien el mateix 
encert des del tir exterior i 
només aconseguien anotar 13 
punts, tot i així, amb un gran 
feina al darrere n’encaixaven 
només 16 per arribar a la mit-
ja part 30 a 36.
El tercer període seguiria la 
tònica del segon, s’imposaven 
les defenses i poca anotació. 
Els anoiencs aconseguien 
augmentar mínimament la 
diferència al final d’aquest, 45 
-52.
L’últim període tindria dues 

fases molt clarament diferen-
ciades, els primers 8 minuts 
d’aquest en què els igualadins 
mantenien al rival amb la di-
ferència de 10 punts i els úl-
tim dos en els que els locals 
aconseguien tornar boig el 
partit i remuntar ficant-se al 
capdavant a falta de 4 segons. 
Els igualadins van tenir el 
triple per guanyar però final-
ment no va entrar.
Derrota del Monbus CB Igua-
lada que els deixa amb un 
balanç de 13-3 i els manté a 
la segona posició del grup. 
Aquest cap de setmana tocarà 
rebre al SESE a les Comes.

Foto d’arxiu

BÀSQUET / LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana es va celebrar 
a Granollers  l’All-Star 

de Copa Catalunya. Dissab-
te era el torn de la categoria 
masculina, mentre que diu-
menge tocava la categoria fe-
menina, amb doble presència 
igualadina. L’ALLSTAR feme-
ní, celebrat diumenge, el matx 
entre les millors jugadores de 
la competició dividides en-
frontava les dues conferències 
Nord i Sud. Un any més, els 
tècnics de la categoria van ser 
els encarregats d’escollir les ju-
gadores més destacades de la 
categoria per disputar aquest 
ajustat enfrontament que va 
acabar amb triomf de la con-
ferència Sud per un igualat i 
emocionant 69-66. Entre les 
triades hi havia dues jugado-
res del CB Igualada, Carlota 
Carner i Judit Lamolla.
Amb 18 punts al seu caseller 
particular, Marta Guerrero de 
l’Unilever Viladecans BF va 
ser l’MVP del partit. També 
van destacar en aquest matx la 
seva companya de conferència 

i d’equip, Cristina Peña amb 
12 punts, mentre que per part 
de la conferència Nord la mà-
xima anotadora va ser Carla 
Pérez amb un total d’11 punts.
La jornada femenina va aca-
bar amb el concurs de triples 
que enguany va comptar amb 
un total de 6 participants: Pilar 
Comella (CB Lleida), Queralt 
Ribera (Joviat), Cristina Peña 
/BV Viladecans), Marina Por-
tillo (CEJ L’Hospitalet), Carla 
Pérez (CBF Cerdanyola) i la 
campiona del concurs 2019, 
Nairin de la Torre (Lima-Hor-
ta Barcelona). Després d’una 
ronda prèvia de totes contra 
totes, Pérez, Portillo, De la 
Torre i una infal·lible Pilar 
Comella, amb un doble 18, 
van accedir a les semifinals. 
En aquesta segona ronda, la 
jugadora del Lima-Horta Nai-
rin de la Torre i Pilar Come-
lla, de l’Ekke CB Lleida, van 
aconseguir una plaça per a la 
final. Aquí, la vigent campiona 
Nairin de la Torre va repetir 
triomf i es va fer amb la mà-
xima puntuació de 14 punts 
proclamant-se com a flamant 
guanyadora del concurs 2020. 

Carlota Carner i Judit 
Lamolla participen a l’All-
Star del bàsquet català

FUTBOL SALA / LA VEU 

El Club Futbol Sala Can 
Titó Vilanova del Camí 
ha sumat aquesta set-

mana una important victòria 
de l’equip sènior a Segona Di-
visió Catalana. Els vilanovins 
van guanyar per 5 a 4 davant 
el Sant Miquel d’Oló A. Els 
gols vilanovins van ser obra 
de Yassir Akhazzan (2), Genís 
Borrega, David Soria i David 
Cano.
El Can Titó Vilanova és ara 
mateix sisè a la classificació, 

a dos punts del Masquefa. 
Aquesta setmana descansa. 
La propera jornada la dispu-
tarà el dissabte 8 de febrer, a 

les 18 h, a Can Titó. Un partit 
que es preveu complicat da-
vant el Futsal Bolvir que és 
segon a la classificació.

CFS Can Titó Vilanova es retroba 
amb la victoria 

L’emoció del bàsquet de la Lliga EBA a Les Comes! 

Dissabte, 1 de febrer, a les 17.45h
Monbus CB Igualada - Patria Hispana Seguros Almozara

Us hi esperem! 



LA BOHEME

ESPORTS  |  43Divendres, 31 de gener de 2020

HOQUEI / LA VEU 

Deia l’entrenador de 
l’IHC Rigat, Francesc 
Linares, en la prèvia 

del partit a la mevaweb, que 
l’equip és llest i sap reacci-
onar. I els seus homes li van 
donar la raó. L’Igualada va re-

accionar de la millor manera 
al resultat del cap de setmana 
passat. I ho va fer amb un re-
sultat inapelable en una pista 
tradicionalment complicada i 
sense encaixar ni un sol gol. 
La millor medicina per su-
perar decepcions i per pre-
parar, de pas, una visita d’alt 

risc com la d’avui divendres a 
Riazor.
L’equip va ser llest a l’Olímpic 
de Vic. Va recuperar sensaci-
ons i va estar molt més endo-
llat de cara a porteria. És cert 
que a la segona part va tocar 
patir però els arlequinats van 
saber aguantar amb 9 faltes 

Victòria i derrota en una setmana de bojos que acaba avui 
divendres a La Corunya

els últims 4 minuts (ja amb 
0 a 2 en el marcador) i van 
acabar sentenciant en l’últim 
minut.
La primera meitat va acabar 
amb un solitari gol de Jor-
di Méndez clavant a la xarxa 
una assistència de Roger Bars 
al segon pal. A la segona part 
els osonencs van poder em-
patar amb una FD per blava 
al Tety que Litus va enviar al 
pal. 3 minuts més tard Pla va 
aprofitar una segona jugada, 
després també d’una FD, per 
fer el 0 a 2. I a falta de només 
1 minut Baliu va acabar de 
tancar el partit amb una con-
tra altre cop amb Bars que el 
capità va definir arribant des 
de darrera. 

S’estavellen contra els pals i 
derrota
L’Igualada Rigat va per-
dre dissabte passat per 0 a 3 
contra el Lloret, en un partit 
marcat per la mala fortuna 
dels locals de cara a porteria 
– fins a sis vegades van enviar 
els arlequinats al pal – i la de-
fensa zonal dels visitants, que 

els va valdre la victòria.
La primera meitat va acabar 
amb l’empat a zero inicial, 
mostrant màxima igualtat en-
tre els dos equips. Tot i això, 
els visitants van disposar d’un 
penal i una FD per targeta 
blava a César Vives. A la se-
gona part, els de la Costa Bra-
va es van avançar amb un gol 
amb molta fortuna amb un 
remat des de mitja pista que 
va rebotar en Ton Baliu.
La segona diana va continu-
ar amb la mateixa dinàmica 
quan Gómez que estava en-
trant a pista des de la ban-
queta, es va quedar sol davant 
d’Elagi Deitg, a plaer per re-
matar. El tercer gol el va fer 
Ferrer amb un remat a l’escai-
re 37 segons després. Massa 
cops per un equip que es va 
trobar amb el ferro fins a sis 
vegades en 25 minuts.
Avui divendres, els arlequi-
nats juguen a la Corunya, 
contra el Liceo. Així finalit-
zarà una setmana tremenda-
ment complicada pels homes 
de Francesc Linares.

HOQUEI / LA VEU 

El president en funci-
ons de l’Igualada Rigat, 
Manel Burón, va ser 

reconegut amb el diploma de 
mèrit i la medalla de la Real 
Federació Espanyola de Pa-
tinatge per la seva dedicació, 
entrega i trajectòria dins del 

món de l’hoquei patins. Ma-
nuel Burón va començar el 
seu camí com a president de 
l’Igualada Rigat l’any 2010 i va 
reeditar la candidatura l’any 
2016 fins al gener d’aquest 
any 2020. Abans, com a pe-
riodista esportiu, havia co-
bert l’actualitat del primer 
equip arlequinat.

Reconeixement de la Federació 
Espanyola de Patinatge a Manel Burón

C/ Retir 40, baixos
o via e-mail:

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotogra�a a les nostres o�cines:

publicitat@veuanoia.cat 

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 

El CP Calafell, de l’extrenador arlequinat 
Ferran López, rival a la Copa del Rei
L’Igualada Rigat va acabar la 
primera volta de la lliga en ter-
cera posició, fet que li assegura-
va ser cap de ser en el sorteig de 
la Copa del Rei. Això feia que 
s’estalviés als rivals més potents, 
especialment el Barça i el Liceo, 
en la ronda de quarts de final. 
Així doncs, en el sorteig de la 
competició, celebrat ahir dijous 
a La Corunya, ciutat que acolli-
rà el campionat entre els dies 19 
i 22 de març, l’equip igualadí va 
quedar emparellat amb el CP 
Calafell. L’equip penedesenc, 
entrenat per l’exentrenador de 

l’Igualada Rigat, Ferran López, 
està classificat en sisena posi-
ció a l’OK Lliga. En els dos en-
frontaments que han disputat 
aquest any, el resultat ha estat 
el mateix, 4 a 3, en què sempre 
s’ha imposat l’equip local.
El partit de quarts de final de 
l’equip igualadí serà el dijous, 
19 de març. En cas de classifi-
car-se per semifinals, la dispu-
tarien contra el guanyador del 
Liceo-Reus Deportiu. Barça, 
Girona, Noia Freixenet i Caldes 
van per l’altra banda del quadre 
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Dos de dos per l’Igualada Femení HCP en la segona fase de la lliga
HOQUEI PATINS / LA VEU 

CP JORQURENC 2
IGUALADA FEMENÍ HCP 4

V isitar el CP Jonque-
renc és sinònim sem-
pre de partit exigent, 

intens, ràpid… no va ser 
menys en aquesta ocasió. L’àr-
bitre mostrava la targeta bla-
va a Mar Franci a mig tram 
de la primer part del partit, 
però la jove i talentosa por-
tera Cristina Riba esmicolava 
la clara opció atacant del Jon-
querenc. La convicció de les 
gironines les va portar a mar-
car el primer gol a quatre mi-
nuts del descans (1-0). Però 

les igualadines reaccionaven 
perfectament i l’Ester Ferrer 
empatava el partit per arribar 
a la mitja part amb l’empat a 
un gol (1-1) i que suposava 
un gerro d’aigua freda per a 
les aspiracions de les locals.
La segona part va ser iguala-
dina des dels primers minuts. 
L’àrbitre assenyalava penal 
favorable a l’equip de la “Pul-
gui” i el transformava a gol 
la Pati Miret per posar a les 
blaves per davant (1-2). A la 
següent acció, altre cop Pati 
Miret, anotava el tercer en una 
ràpida acció de l’equip blau 
(1-3). Dos gols favorables en 
menys d’un minut. No podia 
començar millor la segona 

part. Reaccionaven però les 
locals un minut després per 
escurçar distàncies (2-3). Les 
igualadines es van dedicar 
a controlar el partit i fruit 
d’aquest domini arribaria el 
quart gol gràcies a l’encert 
de la jove igualadina Carla 
Claramunt, al minut deu de 
la segona part (2-4).
Amb aquest resultat s’arriba-

HOQUEI / LA VEU 

E l primer partit, a les 
10h del matí, es dispu-
tà contra els Lobos de 

Iscar. El resultat final d’1-3 
a favor de l’equip contrari va 
ser molt just, però sobretot, 
per la manca d’encert i de que 
el puck no hi hagué manera 
de que entrés a porteria. Tot i 
així, no es perderen els ànims 
per encarar amb optimisme 
el segon partit de la jornada.
Aquest es realitzà a la tarda 
contra Ciudad Patina Renos 
amb un resultat favorable de 
8-0. Va ésser un matx més re-
laxat on els jugadors pogue-
ren fer jugades i arribades a 
porteria per marcar els gols 
esperats.
El tercer i últim partit de la 

jornada es disputà el diumen-
ge a les 9h del matí contra els 
Skulls d’Almassera i primers 
de la seva lliga autonòmica. 
Les ordres de l’entrenador 
als jugadors foren d’anar a 
atacar i emportar-se el matx. 
Tot i així, i la superioritat del 
contrincant en la primera 
part només portaren una di-
ferència de gol 1-3. En la se-
gona, però tot i l’esforç de tots 
ela jugadors augmentaren el 
marcador fins als 2-8 final
Ara esperar a la tercera seu 
de la Lliga or a la ciutat de 
Elche.
Jugadors: Yeray Lorenzo, 
Roger Vila, Joan Roig, Ot 
Sánchez, Marc Hueva, Biel 
Gelabert, Toni Bandé, Laia 
Silvestre, Nil Mendoza, Joan 
Cusachs, Martina Font.

va al final del partit, el segon 
d’aquesta segona fase, i que 
posava, temporalment, a les 
igualadines a un punt del CP 
Voltregà – que acabaria gua-
nyant el seu partit a casa con-
tra el CP Vilanova, amb un 
ajustat 1-0 final, per restablir 
la diferència de quatre punts 
entre ambdós equips.
El partit contra el CP Jon-

querenc, va suposar el debut 
de la jove jugadora asturiana 
‘Angy’ Fernández amb la sa-
marreta blava a Nacional Ca-
talana.
El proper partit serà a Les 
Comes contra el HC Palau 
Plegamans, aquest diumenge 
a les 12:30 h. Les igualadines 
no es poden refiar d’un Palau 
jove i talentós.

Foto d’arxiu

L’equip infantil de l’HL Igualada es desplaça fins a Valladolid per 
disputar la segona seu de la Lliga Or

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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RUGBY / LA VEU 

Aquest dissabte els Hi-
povikins, conjunt for-
mat pels equips sot 16 

de l’Anoia Rugby Club i l’Es-
parreguera Rugby Club, juga-
ven a casa contra un rival di-
recte a la classificació, el club 
de rugby GEIEG de Girona.
Els locals es presentaven al 
camp amb molts ànims i, al 
mateix temps, amb un cert 
nerviosisme ja que venien de 
patir dues derrotes seguides, 
una a la lliga i l’altra en un par-
tit amistós. Els nervis i un ini-
ci del matx força agressiu del 
conjunt de Girona van agafar 
l’equip de l’Anoia una mica a 
contrapeu i tot i que el partit 
era molt igualat, s’arribava a la 
mitja part amb un 10 a 20 en 
contra al marcador.
A la segona part però, l’equip 

va saber treure l’orgull i el seu 
millor joc. Una davantera que 
va lluitar cada pilota sense de-
fallir i que va defensar cada 
jugada atacant del contrari de 
manera excepcional, batallant 
cada melé, cada ruck i cada 
moul amb un coratge que va 
empènyer, sens dubte, la resta 
de l’equip. Així, els tres quarts 
començaven a trenar juga-
des que trencaven la defensa 
del GEIEG i que aconseguien 
capgirar el marcador deixant 
un resultat final de 46 a 30 que 
manté l’equip a la part alta de 
la classificació de la lliga de 
tercera catalana.
El més important però, i que 
cal destacar, va ser la millora 
de joc i d’actitud que l’equip va 
mostrar en tot el partit. Amb 
aquest joc i aquestes ganes, 
l’equip només pot anar cap 
amunt.

Gran remuntada de 
l’equip sub-16 dels 
Hipovikings

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte l’equip 
de 2a nacional del Club 
Ping Pong Igualada es 

desplaçava fins a Sant Cugat 
per disputar la 14a jornada de 
la lliga de 2a nacional estatal. 
L’equip format per Dani Luco, 
David Vinyals i Francesc Ma-
sip s’enfrontava contra Alex 
Stievenart, Francesc Castillo 
i Enric Bosch, uns rivals durs 
que en número de derrotes 
fins llavors anaven tercers a la 
lliga, amb una derrota menys 
que l’Igualada.
El primer partit de l’encontre 
el disputaven Francesc contra 
Stievenart, jugador belga afin-
cat de fa anys a Catalunya amb 
un joc molt vistós i espectacu-
lar. En un partit molt igualat, 
l’igualadí amb una marxa més 
al 5è 11 aconseguia doble-
gar-lo i pujar el primer punt 
al marcador. Després saltava 
a la pista Luco per jugar con-
tra Castillo, dos jugadors que 
es coneixen molt i que saben 
molt bé els punts febles del 
contrari. Després d’uns inicis 
molt tàctics Dani va aconse-
guir ficar la directa i empor-
tar-se el partit 3 a 1.

L’Igualada es situava amb un 2 
a 0 a favor i jugava David con-
tra Enric Bosch, un dels mi-
llors jugadors de la lliga. Da-
vid va intentar-ho tot, i en un 
partit molt ben jugat per part 
dels dos es va acabar imposant 
la tècnica d’Enric per sobre de 
les ganes del David. Amb 2 a 
1 al marcador era el torn de 
Francesc contra Castillo, amb 
l’obligació de guanyar i deixar 
el partit ben encaminat i així 
va ser, Francesc va aconseguir 
adaptar-se al joc ortodox del 
seu rival aconseguint pujar el 
3 a 1 al marcador que ja asse-
gurava poder anar als dobles 
si no es guanyava cap més in-
dividual.
Seguidament saltava a la pis-
ta el David per jugar contra 
l’Stievenart i en un partit vi-
brant David va aconseguir la 
gran sorpresa guanyant 3 a 
0. Fins ara Stievenart només 
havia perdut 3 partits en tota 
la lliga i en una tarda en va 
perdre 2 !! El més important, 
es guanyava el partit 1-4, pas-
sés el que passés en l’últim 
enfrontament, i el CPPI entra 
en fase d’ascens.
Finalment quedava l’últim 
partit, que havia d’enfrontar 

Luco contra Bosch, però a l’es-
tar el partit decidit el Sant Cu-
gat va decidir canviar de juga-
dor i el partit el va jugar Josep 
Anton, un rival molt dur però 
que no ha començat molt bé 
la temporada, i que el Sant 
Cugat reservava per un hipo-
tètic dobles. En aquest partit 
Anton va demostrar que està 
agafant novament la forma 
i es va desfer d’un sulfurat 
Dani que veia com no acaba-
va d’entrar en el partit o que 
quan hi entrava un encertat 
Anton aconseguia superar-lo.
Així doncs l’Igualada acon-
seguia la seva tercera victòria 
consecutiva en aquest 2020 
i es situa en zona de play-off 
d’ascens a primera nacional.

1a jornada dels Jocs Escolars
El dissabte també es va cele-
brar la 1a fase dels jocs esco-
lars al Pavelló de les Comes, 
amb 21 participants de 8 es-
coles diferents de la comarca. 
El primer classificat va ser el 
jugador de Masquefa Pol Ig-
nasi Bueno i l’escola amb més 
participants i puntuació total 
el Garcia Fossas d’Igualada. 
Propera edició el dissabte 7 de 
març.

Important victòria del CPP Igualada 
per entrar en el play-off d’ascens
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ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles van 
assolir tres medalles, 

2 d’Or i 1 d’Argent, i diversos 
llocs de finalista, diumenge 
passat al Campionat de Ca-
talunya Sub-23 de Sabadell, 
assolint diverses mínimes per 
als campionats estatals de la 
categoria, en una brillant ac-
tuació global.
Van sobresortir les victòries 

d’Hèctor Ramos en salt d’alça-
da, amb 1,98 m. i de Guillem 
Carner  en 1.500 m.ll. amb 
4’29”91, prova en què era 6è 
Ayoub Ouchbab, amb 4’42”71. 
Cal ressaltar igualment la me-
dalla d’Argent assolida per 
Nora Taher en el triple salt, 
amb 12,71 m. i el 4t lloc d’An-
na Asensi en els 60 m.ll. amb 
7”93 a la final, i amb 7”97 en la 
s/f. corresponent.  La mateixa 
Anna Asensi era desqualifi-
cada en els 200 m.ll., per l’art. 

17.3.2, quan havia assolit el 
Bronze en la prova amb 25”88.
Oriol Castells era 6è en el salt 
de llargada, amb 6,52 m., i 
participava també en els 200 
m.ll., essent 9è global amb 
23”26.
Lahcen Ait Alibou era 6è a 
la sèrie “A” del Campionat de 
Catalunya Absolut dels 3.000 
m.ll., amb 8’21”99, i el Sub-
20 Riduan Boulbayem  era 
12è en la mateixa cursa, amb 
8’50”33.

Tres medalles per als atletes del CAI al 
Campionat de Catalunya Sub-23 
en Pista Coberta

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles, Marc 
Sánchez, va assolir 

divendres passat la 2a posi-
ció en salt d’alçada, al Gran 
Premi Ciutat de València 
d’Atletisme en Pista Coberta, 
disputat al Pavelló Lluís Puig 
de la capital valenciana, amb 
la participació de destacats 
atletes estatals, entre ells dos 
atletes del CAI.  
Marc Sánchez era 2n en salt 
d’alçada, amb un millor in-
tent de 2,06 m., prova en la 
que el Sub-20 Pol Roca era 7è 
amb 1,93 m.                                                                                                                             
    

Carla Bisbal, del CAI, 
guanyadora en Sub-16 fem. 
al Cros de Sabadell
Diumenge passat es va dur a 
terme la 59a edició del Cros 
de St. Sebastià, al Parc de 
Catalunya de Sabadell, amb 
organització de la J.A. Saba-
dell, i que acollia també el 
Campionat de Catalunya de 
Cros per a Veterans de les di-
ferents categories.
Hi va participar l’atleta del 
CAI Petromiralles/Jocnet 
Carla Bisbal, guanyadora 
en categoria Sub-16 feme-
ní, amb 9’20”, per cobrir els 
2.700 m. de cursa.

Marc Sánchez (CAI), 2n 
en salt d’alçada al  G.P. 
Ciutat de València 

ATLETISME / LA VEU 

El marxador veterà del 
C.A. Igualada Petromi-
ralles, Rubén Piñol, va 

assolir el Bronze en categoria 
M-45 al Campionat Català 
Màster de Marxa en 5 Km. 
disputat conjuntament diu-

menge amb l’individual de di-
verses categories, i amb el 5è 
G.P.  de Marxa del Vendrell, 
a Coma-Ruga i Sant Salvador.
Rubén Piñol era 3r i Bronze 
en Master - M-45, amb 26’58” 
per cobrir els 5 km. de recor-
regut.
Ares Giménez era 11a en 

Sub-14 amb 20’48” sobre 3 
km. de cursa.
Els guanyadors absoluts fo-
ren Mario Viñas (A.A. Ca-
talunya)amb 1h. 33m. 20 
seg., i Raquel González (F.C. 
Barcelona) amb 1h. 32m. 02 
seg., ambdós sobre 20 km. de 
cursa.

Rubén Piñol (CAI), Bronze M-45 al 
Campionat de Catalunya Màster de 
Marxa del Vendrell

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge, es va dur a 
terme la 10a edició 
dels 10 Km. de Vila-

franca del Penedès, que en-
guany acollien el Campionat 
de Catalunya dels 10 Km. en 
Ruta, i que van comptar amb 
la participació de 1.252 atle-
tes classificats.   
Es van imposar Abdessamad 
Oukhelfen (Playas de Caste-
llón) amb 29m. 26 seg. i Mi-
riam Ortíz (Agr. Atl. Catalu-
nya), 31a general amb  34m. 
51 seg.
Hi participaren un nombrós 
grup d’atletes, triatletes del 
CAI Triatló i membres del 
CAI Popular,  del C.A. Igua-
lada Petromiralles, sobresor-
tint la 4a posició d’Abden-
nasser Oukhelfen,  amb 30 

m. 48 seg.
Aquests foren els registres i 
ordre d’arribada dels 13 cor-
redors del CAI Petromiralles 
participants:
4t - Abdennasser Oukhelfen,  
30’48”
17è - Xavier Rodriguez, 
33’34”
44è - Daniel Segura, 35’34”
66è - Jordi José Barrera, 
36’54”
86è - Rafael Laguna, 37’48”
121è - Vicente Bitrian, 38’31”
152è - Josep Martí, 39’20”
174è - David Armengol, 
39’43”
228è - Josep Pons, 40’51”
321è - Sadurní Nisa, 43’02”
347a - Yvet Camús, 43’40”
938a - Àngels Costas, 54’31”
1.099a - Teresa Toribio, 
59’30”

Abdennaser Oukhelfen 
(CAI), 4t als 10 km en 
ruta
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ATLETISME / LA VEU 

Les joves atletes de cate-
goria Sub-14 femení del 
C.A. Igualada Petromi-

ralles/Jocnet, assoliren dissab-
te al matí l’onzè lloc al Cam-
pionat de Catalunya per Clubs 
en pista coberta de Sabadell, 
en la competició dominada 
pel C.A. Terres de Ponent, 
seguides de l’A.A. Catalunya, 
2es., i del C.A. Vic, 3es, i en la 
que van participar els 12 mi-
llors equips de la categoria.
Individualment va sobresor-
tir  la 2a posició de Jana Pla-
nell en salt de perxa, amb 2,20 
m., i les 4es d’Ares Giménez 
en salt d’alçada, amb 1,30 m. i 
de Clara Enrich en triple salt, 
amb 8,99 m.  
Laia Alonso era 6a en 1.000 
m.ll. amb 3’34”69, i Miriam 
Serra 7a en llançament de pes, 
amb 7,57 m.
Carla Pomés era 8a en 2.000 

m.ll. amb 7’58”04, Martina 
Llorach 10a en 600 m.ll. amb 
1’59”58 i Etna Torras 11a en 
llargada, amb 3,38 m. També 
eren 11es les components del 
relleu de 4 x 200 m., format 
per Laia Alonso - Martina 
Llorach - Jana Planell i Etna 
Torras, amb 2’06”55. 

Els Sub-14 masculí del CAI, 
12ens al Campionat de 
Catalunya en PC 
L’equip  Infantil masculí del 
Club Atlètic Igualada Petro-
miralles, era 12è també dis-
sabte al matí al Campionat de 
Catalunya per Clubs Sub-14  
de Sabadell.
Els Infantils del CAI assoliren 
la 12a posició al campionat ca-
talà dominat per la U.A. Ter-
rassa, seguits del Pratenc A.A. 
i de la U.A. Barberà, també en-
tre els 12 millors conjunts de 
la categoria. 
Individualment van sobresor-

tir la 4a posició de Guim Ga-
barró en els 1.000 m.ll. amb 
3’19”13, i les 5es posicions 
de David Checa en els 60 m. 
tanques, amb 12”38, i de Jordi 
Pastor en llançament del pes, 
amb 7,42 m.
Ulisses Caldito era 8è en tri-
ple salt, amb 8,57 m., i Aleix 
Sánchez 10è en alçada, amb 
1,05 m. 
Joel Giménez era 11è en 60 
m.ll. amb 9”52,  i eren tam-
bé 11ens els rellevistes de 4 x 
200 m. amb l’equip format per 
Ulisses Caldito - David Checa 
- Outmane El Aggari i Aleix 
Sánchez, amb 2’08”11. 
Eric López era 12è en llar-
gada, amb 3,22 m. i Eudald 
Ymbernón 12è en 2.000 m.ll. 
amb 8’12”63. Biel Monclús va 
fer nuls els seus intents en salt 
de perxa, i eren desqualificats 
David Blázquez en 2.000 m. 
marxa, i Outmane El Aggari 
en 600 m.ll.

El Sub-14 femení i masculí del CAI 
participen al Campionat de Catalunya 
en pista coberta

Tres podis d’atletes del CAI a la 3a 
Jornada del Critèrium de 
Llançament d’Hivern
ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del C.A. Iguala-
da Petromiralles/Jocnet 
participants, van assolir 

un total de 3 podis en la seva 
participació a la 3ª Jornada del 

Critèrium de llançaments d’Hi-
vern, diumenge, a l’Estadi Ser-
rahima de Barcelona, assolint 
diverses mínimes estatals.  
Va sobresortir la victòria 
d’Aleix Camats en el llança-
ment del Disc Sub-16 mas-

culí, amb un millor intent de 
56,51m., seguit d’Albert Gil, 
2n amb 45,55 m.  Elsa Alías 
era 3a en Disc Sub-16 femení, 
amb 26,53 m. i Aleix Llorens 
4t en el Disc Sub-18 masculí. 
amb 36,33 m.    

TRIATLÓ / LA VEU 

El passat diumenge 26 de 
gener els joves triatletes 
del CAI Triatló es van 

desplaçar al circuit de Mont-
meló per disputar la Duatló 
puntuable per el circuit Jove.
Passada la boira matinal i sota 
un sol radiant es va donar la 
primera sortida conjunta on 
73 nens i nenes hi participa-
ven. La distància de la prova 
eren 2000m de cursa a peu, 
seguits de 8000m de bicicleta 
de carretera i 1000m de cursa 
a peu. 
El Guim Gabarró, en el seu 
debut a la categoria va aca-
bar en una 14a posició gene-

ral després d’una molt bona 
cursa lluitada d’inici a fi. La 
Júlia Oliveras amb una bona 
actuació durant tota la prova 
aconseguia una meritòria 6a 
posició de la categoria i una 
29a posició general.
L’Oriol Alonso va dominar la 
prova des d’un primer mo-
ment aconseguint la 1a po-
sició absoluta demostrant la 
seva excel·lent progressió.
Pel que fa a la categoria Ale-
ví, el Biel Monclús sota unes 
distancies de 1000m de carre-
ra a peu, 3000m de bicicleta i 
750m de carrera a peu, acon-
seguia arribar a mitja taula, 
agafant el ritme a la compe-
tició.

Oriol Alonso guanya la 
IX Duatló de Granollers 
Jove 

NATACIÓ / LA VEU 

El nedador igualadí de 85 
anys, Enric Ferrer i Solà, a 
participar en els Campionats 
de Catalunya de Natació, cele-
brats a la Piscina de Sabadell 
els dies 11i 12 de gener, ob-
tenint medalla d’or en les se-
güents proves:

-200m esquena amb 4’38’’63
-100m esquena amb 2’03’’16

-50m esquena amb 54’’48
-100m lliures amb 2’01’’79
Així mateix també va guanyar  
medalles de plata en els re-
lleus de 4x50 estils i 4x50 lliu-
res amb els temps de 2’40’’42 i 
2’32’’69 respectivament.
L’Enric, molt animat amb 
aquests resultats i amb el su-
port del Club Nagi, continua 
preparant-se per anar al pro-
per campionat d’Europa que 
serà a Budapest.

Enric Ferrer s’endú 4 
ors i dues plates  dels 
Campionats de Catalunya
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Diumenge passat, les 
gimnastes de la sec-
ció de rítmica del 

Club Rítmica Capellades van
donar inici a la nova tempora-
da participant al IV Trofeu de 
Carnaval celebrat a Vilanova 
del Camí.
Les quatre individuals que van 
representar al club van ser, a 
la categoria cadet A (maces), 
Duna Monroy i Nerea Camac-
ho, mentre que a la categoria 

infantil B (mans lliures), actu-
aven la Berta Tiana i l’Ainara 
Busquets. Amb moltes ganes, 
totes van realitzar uns exerci-
cis molt correctes i van acon-
seguir bons resultats: la Duna 
va pujar a la tercera posició i la 
Nerea es va col·locar en quar-
ta posició. La Berta Tiana va 
proclamar-se sotscampiona.
Des del club es mostren molt 
satisfets amb aquest primer 
contacte amb el tapís, i diuen 
que ara toca continuar treba-
llant per a la primera fase.

El CR Capellades inicia 
la temporada amb el 
Trofeu del Carnaval

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Diumenge passat, 
l’Igualada CG Aula 
va participar a la seva 

primera competició de la tem-
porada, al XII Trofeu Inter-
club Montgat.
Va ser un bon inici per a les 
gimnastes de l’ICGA, que van 
obtenir bons resultats; Anna 
Casado, en Aleví IV tercera 
classificada; Sheila Garcia, 
Sènior VI va obtenir la se-
gona posició; de la categoria 
Infantil VII ,Gina Castelltort 
segona; Laia Sánchez tercera 
i Martina Espinalt cinquena, 
en la categoria Cadet VII; Vi-

oleta Aguilera va ser tercera, 
Nadine Garcia, Mariel·la Es-
pinalt i Dana Pijoan esperant 
resultats.
Ara segueixen treballant per 
poder millorar i preparar-se 
per properes competicions.
Demà dissabte, 1 de febrer, el 
club igualadí obrirà les portes 
del gimnàs de Les Comes per 
poder realitzar l’exhibició de 
les gimnastes de nivell escolar.
El mateix dissabte un grup de 
gimnastes es desplaçaran a 
Torredembarra per disputar 
el V Trofeu Interclubs Tor-
redembarra. Molta sort a tots  
i a totes i a gaudir de la gim-
nàstica rítmica.

L’ICG Aula disputa la 
primera competició de la 
temporada

PATINATGE / LA VEU 

El cap de setmana passat 
es va celebrar a Vila-
franca del Penedès el I 

Trofeu del C.P.A. Patixou.
El Club Patinatge Artístic 
Igualada hi va participar amb 
34 patinadors/es, i per molts 
d’ells va ser la seva primera 
vegada que participaven a un 
trofeu.
La novetat d’aquesta compe-
tició va ser el nou sistema de 
puntuació, anomenat Rollart, 
que separa la part tècnica i els 
components artístics de cada 
actuació i que a partir d’ara 
s’aplicarà a tots els trofeus i 
demés competicions de pa-
tinatge artístic per enriquir 
aquest esport, valorant la cre-
ativitat, l’espectacle i l’origina-
litat de cada actuació.

Tot i questes novetats, els re-
sultats van ser molt bons i el 
club va aconseguir 2 podis:
La Maria Escoda va ser 3a a 
Iniciació Pre-A i el Daniel 
Llorach 1r a Iniciació C ma-
jors.
La resta de patinadores que 
tot i no aconseguir pujar el 
podi ho van fer d’allò més bé 
van ser:
Certificat: Ainara Varela 6a.
Pre-Certificat: Ana Fernán-
dez 5a – Anna Domènech 6a 
i Alexandra Burczynska 12a.
Iniciació Pre-A: Mireia Cu-
tanda 7a.
Iniciació Pre-B: Anna Badia 
7a – Gisela Laporta 8a – Abril 
Domènech 15a i Chiara Xaus 
20a. 
Iniciació C Menors: Berta 
Victor 14a – Abril Llopis 18a 
i Arlet Domènech 23a.

Iniciació D Majors: Berta 
Torra 13a – Nora López 18a i 
Claudia Garriga 24a.
Iniciació D Menors: Mireia 
Mas 6a.
Iniciació E Majors: Berta Far-
ré 4a – Paula Gubern 7a– Juna 
Orts 10a – Jana Martí 11a – 
Dunia La Rosa 12a i Elisabet 
Rodríguez 13a.
Iniciació E Menors: Joana 
Garriga 4a – Berta Escoda 8a 
– Elena Odainic 18a – Maria 
Gual 24a i Jana Morera 26a.
Promoció 1: Carolina Rodrí-
guez 14a i Ingrid Morales 17a.
Promoció Mini: Martina Far-
ré 4a – Blanca Gregorio 9a i 
Anna Manco 10a.
En resum, un bon cap de set-
mana de patinatge, especial-
ment per les més petites del 
club, que es van estrenar en el 
món dels trofeus.

Dos podis pel PA Igualada al 
Trofeu Patixou

ESQUAIX / LA VEU 

No massa sort pels dos 
germans Fajardo que 
es van desplaçar a Ma-

drid per jugar els estatals reser-
vats als menors de 19 anys.
El Nacho va guanyar a Carlos 
Teruel de Madrid en la primera 
ronda i després va perdre amb 
Álvaro Gaitán, de Madrid, ter-
cer classificat final. El mont-
buienc a partir d’aquí va sumar 
victòries en tots els partits gua-
nyant a Pablo Antolín de Pa-
lència, Jorge Carretero també 
de Palència i Álvaro Martín de 
Granada.
La Montse tampoc va tenir gai-
re sort ja que en primera ronda 
va cedir amb la gallega Martina 
Flores també tercera classifica-
da final guanyant desprès tots 
els partits.

Els germans Fajardo guanyen la 
consolació del S19 a Madrid
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MÚSICA / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
ha presentat aquest 
dimarts 28 de gener 

el Cicle Música de Primera 
Fila, a través del qual oferirà 
un concert al mes dintre de 
la Programació Gener/Maig 
2020. Aquest Cicle, coordinat 
per David Riba, representa 
una clara aposta per conti-
nuar potenciant la música en 
viu i oferir a la ciutat una pro-
gramació estable, de qualitat 
i amb segell propi, de música 
de cambra. Al mateix temps, 
el teatre vol generar un espai 
perquè prestigiosos artístics 
del planter igualadí puguin 
oferir concerts a la seva ciutat 
natal o on s’han format musi-
calment.

David Riba (flauta), Gui-
llem Martí (piano) i Maria 
Josep Fusté (fagot) obriran 
la programació musical del 
Cicle Música de Primera Fila 
aquest diumenge 2 de febrer 
(19 h). Tres excel·lents mú-
sics i professors de l’Escola 

Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada portaran a 
l’Aurora un viatge pel reper-
tori de Beethoven prerevolu-
cionari.
El jove pianista igualadí Joa-
quim Font també actuarà al 
teatre el diumenge 15 de març 
(19 h), oferint un repertori 
excepcional de música ibèrica 
per a piano. Font interpreta-
rà el primer quadern d’Ibèria 
d’Albéniz combinat amb so-
nates per a teclat de Pare An-
toni Soler. També el món pro-
pi dels Suburbis de Mompou, 
obra inspirada en les afores 
de Barcelona de principis del 
segle XX amb cinc petites es-
cenes de caràcter costumista. 
L’igualadí tancarà el concert 
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El Teatre de l’Aurora presenta el Cicle Música de 
Primera Fila reafirmant l’aposta per programar 
música de cambra a Igualada

Del febrer a l’abril tin-
dran lloc quatre con-

certs amb David Riba, 
Guillem Martí i

Maria Josep Fusté; Joa-
quim Font; Roger Julià 
i Norbert Martínez i el 
Quintet Mediterrani 
dins la Programació 

Gener/Maig 2020

amb els arpegis virtuosos i 
les imitacions guitarrístiques 
de la fantasia Bètica de Falla, 
amb el caràcter més andalu-
sista. Amb 17 anys, Font ja va 
ser premiat com a millor pia-
nista a l’11è Certament Naci-
onal d’Interpretació Musical 
Intercentros-Melómano de 
Madrid, i actualment és un 
dels concertistes d’Igualada 
amb més projecció.
Una altra proposta del Cicle 
Música de Primera Fila serà 
l’original Toquen a morts, 
una trobada entre els actors 
i músics Norbert Martínez i 
Roger Julià en un concert-es-
pectacle el dissabte 4 d’abril 
(21 h), que no deixarà a nin-
gú indiferent.

Finalment completen la pro-
gramació musical d’aquesta 
temporada el Quintet Medi-
terrani, que actuaran el diu-
menge 19 d’abril (19 h). Un 
quintet format per joves pro-
meses de l’ESMUC que co-
mençar com a grup de cam-
bra i segueixen amb la il·lusió
de crear nous projectes junts. 
Paula Caballé (flauta), Jú-
lia Vaquer (oboè), Antonio 
Zamora (trompa), Maria 
Selvas (fagot) i Anna Lladó 
(clarinet), proposen un re-
pertori amb obres de diver-
sos compositors com Franz 
Danzi, Jacques Ibert o Paul 
Hindemith, en un viatge 
musical que va del clàssic al 
neoclàssic.

“Del vals vienès a la 
suite catalana”, concert 
de la Jove Orquestra de 
Perpinyà i la JOSA 
MÚSICA / LA VEU 

Demà dissabte a les 8 
del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu, 

la Jove Orquestra de Per-
pinyà, amb la col·laboració 
de la Jove Orquestra Sim-
fònica de l’Anoia, ens porta 
a la ciutat un concert fruit 
d’un intercanvi on els joves 
podran compartir la seva 
música sota el títol “Del vals 
vinenès a la suite catalana”.
L’intercanvi entre la Jove Or-
questra Simfònica de l’Ano-
ia i l’Orquestra 3r cicle del 
Conservatori de Perpinyà, 
sota la direcció de Daniel 
Tosi, culmina amb un con-
cert ben complet, amb una 
primera part on es podrà 
escoltar repertori ben cone-
gut: els valsos de Strauss (El 
Danubi blau, Sang vienesa, 
El vals de l’emperador…) i 
una segona part amb músi-

ca dels Països Catalans, com 
El cant dels ocells, i la peça 
composada per Daniel Tosi, 
Suite Catalana dels Reis de 
Mallorca. 
Es comptarà amb Alexia Tu-
riaf com a  violí solista  i Gi-
sèle Vacher com a  soprano 
solista.
El passat mes d’octubre, en 
el mar d’aquest intercanvi, 
la Jove Orquestra Simfòni-
ca de l’Anoia aleví va ser a 
Perpinyà, on va actuar, con-
vidats per la Jove Orquestra 
de Perpinyà al Conservatori 
Montserrat Caballé on van 
interpretar Ona i la mun-
tanya màgica, dirigida per 
Marc Tarrida Aribau i basa-
da en una història original 
escrita per Rita Bosser Toca.
Les entrades per al concert 
de dissabte, a un preu de 5 
euros es poden comprar a 
www.teatremunicipalate-
neu.cat.

MÚSIQUES DE BUTXACA

RED PÈRILL 'Aquari o Safari'

www.musiquesdebutxaca.cat

Divendres 7 de febrer 2020
A les 23 h 

al Teatre Municipal l'Ateneu

El guanyador d’una entrada doble és:
JOSEP ORPINELL
Moltes felicitats! 
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MÚSICA / LA VEU 

La paraula “sommelier” 
ens remet sempre a un 
món concret, al món 

del vi. En aquesta ocasió 
aquest terme ens transpor-
ta un altre món que també 
necessita molta sensibilitat, 
constància i cuidar el mínim 
detall: el món de la música.
Sommeliers és un grup 
format per cinc noies pro-
vinents del món professional 
de la música que combinen 
la base instrumental clàssi-
ca amb una personal i ele-
gant veu de jazz. Un grup 
diferent, innovador i atractiu 

que apropa la música clàssi-
ca al públic i la marida amb 
altres estils, aconseguint una 
melodia única i meravellosa 
que fa les delícies d’aquells 
qui la degusten.
Guanyadores del premi Mi-
quel Martí i Pol (2018), im-
pulsat pel cantautor Lluís 
Llach, han publicat, en els 
darrers tres anys, dos discos: 
Quinze d’abril (2015) i 8am 
(2018). En els seus concerts 
toquen diferents estils amb 
una base de música jazz i 
clàssica amb pinzellades de 
l’univers pop. Les cinc noies 
festegen en català, italià i an-
glès cançons pròpies i versi-
ons com “My Way” de Frank 

Maridatge d’estils musicals a La Casa 
del Teatre Nu amb les Sommeliers

Sinatra o Leonard Cohen, 
Queen, Lady Gaga i molts 
altres.
Podreu gaudir de les Som-
meliers el proper dissabte 1 
de febrer a La Casa del Tea-
tre Nu (Sant Martí de Tous) 
a les 20h.  A part de la re-
serva d’entrades a través del 
correu teatrenu@teatrenu.
com, com a novetat, aquest 
any La Casa del Teatre Nu 
facilita al seu públic la com-
pra d’entrades, que es poden 
comprar a www.entradium.
com. El preu de l’entrada és 
de 13€ amb els descomptes 
habituals. La Casa del Teatre 
Nu estarà oberta a partir de 
les 19h amb servei de bar.

EXPOSICIONS / LA VEU 

No és la primera vega-
da que Dolors Esca-
la, alumna del taller 

de gravats i serigrafia de La 
Gaspar ha estat seleccionada 
per fer una exposició dels seus 
treballs als Estats Units. L’ex-
posició serà del 27 de gener al 
20 de març de 2020.
La seva obra gaudeix d’especi-
al  atenció i acceptació a l’Ore-
gon State University. Allà, a la 
Little Gallery,  exposarà una 

L’alumna de La Gaspar 
Dolors Escala exposa a 
Estats Units

vintena d’obres de petit format 
realitzades en l’últim any. La 
seva convicció i entusiasme en 
el taller de  gravat l’ha portat 
fins allà. Les parets d’aquesta 
Little Gallery s’ompliran de 
textures i formes de les aigua-
tintes, aiguaforts  i monotips 
originals de la Dolors Escala.
Aquesta exposició és un reco-
neixement a la tasca realitza-
da de manera constant per la 
Dolors,  que fa servir el gravat 
com a expressió  personal de 
la seva obra artística

CULTURA / LA VEU 

Àngel Casals, Catedràtic 
d’Història Moderna a l’UB 
i co-autor del llibre “Histò-
ria de Piera” va ser a l’AUGA 
per parlar del tràfic d’esclaus. 
L’esclavatge d’africans des del 
segle XV fins fa poc més de 
cent anys.
Africans portats al nou món 
en condicions més que pèssi-
mes -amb una mortalitat del 
40% durant el viatge- i que 
deixaren el continent africà 
despoblat de gent jove i fèrtil 
per fer-los emprendre un vi-
atge en condicions horribles. 
Casals va explicar també l’any 
en que cada estat va suprimir 
definitivament l’esclavatge.

I el proper dilluns un iguala-
dí: Isaac Vilanova posarà mú-
sica i coneixements a la tarda 
del dilluns sota el títol “La te-
nora dins la Sardana”.

Àngel Casals i el tràfic 
d’esclaus a l’AUGA

POESIA / LA VEU 

Dissabte passat dia 25 
de gener dos ano-
iencs foren selecci-

onats per a participar en el 
festival de tarda del 25è ani-
versari de l’Ateneu Cultural 
Alba de Cunit (Baix Pene-
dès). Són els poetes Lleonard 
del Rio, d’Igualada, i Franck 
Guinart de Capellades. Tots 
dos llegiren una selecció de 
poemes de la seva producció 
que varen ésser molt aplau-
dits, davant d’un públic que 
omplia el saló teatre del Casal 
Municipal. 
Assistiren a la vetllada, l’al-
caldessa de la localitat Dolors 
Carrera, i la totalitat dels re-
gidors de l’equip de govern. 

Per part de l’Ajuntament, 
s’obsequià a l’Ateneu, amb 
una placa en reconeixement 
a la intensa tasca, portada a 
terme en aquest cinc lustres. 
També fou homenatjada Ara-
celi Martín, una de les prime-
res presidentes de l’Ateneu. 
Poesia, música, cant coral, 
teatre, pintura i ball foren els 

Dos poetes anoiencs participaren en el 
25è aniversari de l’Ateneu de Cunit

apartats que confegiren l’es-
pectacle. Conduïren el fes-
tival Dolors Latorre i Laura 
Almirall, actuals presidenta 
i vicepresidenta de l’Ateneu, 
respectivament.
L’entitat obsequià als actuants 
amb un record commemora-
tiu i en acabar els aplegà amb 
un sopar de germanor.
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TEATRE / LA VEU 

El grup Xarxa Igualada, 
que forma part de La 
Xarxa, Fundació Xar-

xa d’Espectacle Infantil i Ju-
venil de Catalunya, continua 
la programació del trimestre 
d’hivern on podeu trobar es-
pectacles de titelles, teatre, 
màgia i música.  El proper 
diumenge dia 2 de febrer, a 
¼ d’1 del migdia, arriba al 
Teatre Municipal l’Ateneu 
Hamelí, una proposta musi-
cal amb titelles i actors a càr-
rec de la companyia Xip Xap. 
Una oportunitat per recordar 
que els clàssics sobreviuen al 
pas del temps i ens ofereixen 
lectures contemporànies. 
N’ha fet l’adaptació drama-
túrgica el director Ramon 
Molins i els intèrprets són 
Oriol Planes, Imma Juanos, 
Sílvia Giménez i Víctor Polo. 
L’escenografia i els titelles 
són de Joan Pena i Òscar Ri-
bes, i la construcció ha anat a 
càrrec de Madefeinador. 
El preu de l’entrada serà de 
5 euros per als socis i 6 eu-
ros per al públic en general. 
Cal presentar el carnet de 
La Xarxa per poder obtenir 
el descompte. Com és habi-
tual, es poden comprar les 
entrades anticipades al web 
www.teatremunicipalateneu.
cat i el mateix diumenge des 
d’una hora abans de la funció 
a la taquilla del teatre, al pas-

satge d’en Vives.

La companyia
Xip Xap neix a la ciutat de 
Lleida el 1983. Des de la seva 
fundació, la Companyia es 
dedica professionalment al 
teatre i animació per al pú-
blic infantil, juvenil i famili-
ar. En tots aquests anys i fins 
a l’actualitat, s’ha dedicat 
bàsicament a l’animació mu-
sical, el teatre de carrer i el 
teatre per a nens i joves, fent 
espectacles que abasten des 
de 2 fins a 25 actors, i en els 
que la companyia assumeix 
la responsabilitat en tots els 
àmbits de l’espectacle, des del 
purament empresarial i ad-

ministratiu, com el jurídic, 
l’artístic i el tècnic. 
Sota aquests paràmetres, ha 
dirigit, produït, elaborat, 
coordinat i interpretat més 
de 50 espectacles, entre els 
quals es troben espectacles 
de titelles, pallassos, anima-
ció musical, teatre d’escenari, 
teatre de carrer, espectacles 
pirotècnics, accions, perfor-
mances, espectacles d’escu-
ma, revetlles infantils... 
Actualment porten la direc-
ció de Xip Xap SL, Jordi Gra-
nell, Imma Juanós i Víctor 
Polo, que coordinen i treba-
llen en la gestió i producció 
de la companyia, a més d’un 
equip de 20 artistes entre els 

Xip Xap presenta “Hamelí” a l’Ateneu de la mà de Xarxa

que s’inclouen tots els actors, 
músics, animadors, mala-
baristes, xanquers, clowns i 
especialistes que cada espec-
tacle necessiti.
Una altre punt a destacar és 
l’enregistrament de tres dis-
cos compactes: Danses i Mu-
dances, l’any 1998, i Que peti 
la plaça!, l’any 2003 i Sabata 
pirata, l’any 2008. 
Han dut a terme més de 
10.000 actuacions arreu de 
Catalunya, l’estat espanyol i 
Europa i han rebut, entre al-
tres, la Placa al Mèrit cultu-
ral Ciutat de Lleida  (2009); 
Premi ARV en la categoria de 
teatre familiar (2009), amb 

l’espectacle El conte de la lle-
tera;  Premi del públic al se-
gon Festival de títeres de los 
Yebenes en la calle (2015), 
amb l’espectacle Els músics de 
Bremen; Premi Drac d’Or al 
millor espectacle de carrer a 
la 28a Fira de titelles de Llei-
da (2017), amb l’espectacle 
Transhumància i el Premi del 
públic al millor espectacle 
temporada 17-18 a  Corbera 
de Llobregat, amb l’especta-
cle La cigala i la formiga.
En els últims anys a Igualada 
hem pogut veure espectacles 
com La cigala i la formiga, 
Els músics de Bremen, El 
conte de la lletera, La verita-
ble història dels tres porquets 
o El nou vestit nou, a més 
d’altres espectacles de carrer 
i d’animació. 

Hamelí
Sabeu la misteriosa desgrà-
cia d’una vila que podria ser 
Igualada? Hi conviuen els ve-
ïns i les veïnes, amb alegries 
i discòrdies. Un fet alterarà 
la convivència d’una manera 
dramàtica. La població és en-
vaïda per una plaga de rates i 
ningú no sap d’on han vingut 
o potser és que no han vingut 
d’enlloc i sempre han estat 
allà?
El proper espectacle del grup 
Xarxa Igualada serà el proper 
diumenge 16 de febrer. Teatre 
Nu presentarà En Patufet (i 
els seus pares).

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge passat 26 
de gener, a l’acabar 
el Concert, el vestí-

bul del Teatre de l’Ateneu es-
tava ple a vessar, grups amb 
animada tertúlia i comen-
tant el que havien gaudit. 
Els qualificatius... quin ni-
vell, quin goig, espectacular, 
molt professionals, quantitat 
i qualitat... l’Orquestra Ter-
res de Marca amb la Coral 
Mixta d’Igualada i la Coral 
Canigó de Vic, havien triom-
fat i el nombrós públic con-
tent d’haver-hi participat en 
la representació de l’obra de 
Haydn, Stabat Mater.
Va ser un espectacle digne 
de l’aniversari del Concert. 

Són ja 25 anys de Rotary 
Club Igualada organitzant 
aquesta festa de la bona mú-
sica i la solidaritat. Any rere 
any, deixant el llistó més alt, 
per tornar-lo a superar.
La bona recaptació aconse-
guida i les aportacions a la 
“fila 0”, que fins al 28 de Fe-
brer es poden seguir enviant 
al compte ES35 0182 8099 
1402 0153 1233, han de ser-
vir per donar una bona em-
penta al projecte de l’Escola 
de Prevenció de fractures i 
caigudes de la Fundació Sa-
nitària Sant Josep d’Igualada.
Com de costum, no va faltar 
la Guardiola on es van re-
captar 740 € que amb l’acord 
que Rotary International té 
amb l a Fundació Belinda 

Gates, és podran vacunar 
3.733 infants contra la po-

Música d’alt nivell al 25è concert solidari 
del Rotary Club Igualada 

lio. Manca poc , però enca-
ra no s’aconseguit erradicar 

totalment aquesta malaltia 
infantil.  
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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 anteriors a la fundació de l’Agrupació Foto-
gràfica. Entitat que, a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

L’ANTIGA FONT  PLAÇA DE LA CREU, A LA DÈCADA DEL 1920 AL 1930

ES TRACTAVA D’UNA FONT PÚBLICA EN ELOGI ALS PARES ESCOLAPIS; AMB MO-
TIU DELS ANYS QUE VAN OCUPAR EL VELL I GRAN EDIFICI MUNICIPAL DE LA 
PLAÇA FINS AL SEU TRASLLAT A ST. AGUSTÍ.
A les parets d’aquest gran edifici de propietat municipal, on hi havien estat albergats, entre d’al-
tres: el Jutjat, l’oficina de Telègrafs, els Bombers, el Dispensari, la Capella de la Mare de Déu de 
la Guia, l’església de la Mare de Déu dels Dolors, etc.; aquesta font -amb motius decoratius d’una 
estètica més o menys neogòtica- hi va viure llargues dècades fins a la realització del projecte d’en-
derroc de tota la finca 1964 - 1965.

Fotografia d’autor desconegut.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Documentació de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Recerca a càrrec de Carmel·la Planell i Lluís.

ART / LA VEU 

El passat dimarts 14 i di-
mecres 15 de gener els 
i les alumnes/as de La 

Gaspar van realitzar l’activitat 
‘LABORATORIS ART-PA-
PER’, al Museu Molí Paperer de 
Capellades.
Aquesta és una nova activitat 
del Museu Molí Paperer en col-
laboració amb l’Escola Munici-
pal d’Art i Disseny La Gaspar, 
que consisteix a experimentar 
amb el paper, les seves possi-
bilitats plàstiques i a la vegada 

l’alumnat aconsegueix una vi-
sió general del procés d’elabo-
ració del paper fet a mà.
Concretament, els alumnes de 
2n d’Assistència al Producte 
Gràfic Imprès i 1r de Gràfica 
Publicitària de La Gaspar van 
experimentar amb la filigrana 
i les seves possibilitats plàsti-
ques.
Posteriorment es realitzarà 
una exposició al mateix Museu 
Molí Paperer de Capellades 
amb totes les obres i filigranes 
resultants d’aquests dos dies 
d’activitat.

La Gaspar participa als 
‘LABORATORIS ART-
PAPER’, del Museu Molí 
Paperer de Capellades

MASQUEFA / LA VEU 

La setena edició del 
“Masquefa sona bé”, or-
ganitzat per la Regido-

ria de Cultura de l’Ajuntament 
de Masquefa, programa aquest 
any 2020 fins a vuit concerts 
de diferents estils musicals. La 
Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo acollirà de nou 
aquest cicle de música estable, 
que ja és un referent cultural 
del municipi i de la comarca 
de l’Anoia.

Un cartell ampli i de qualitat
El cicle, coordinat i produït 
per Jordi Tomàs, aixecarà el 
teló el 15 de febrer amb l’ac-
tuació del quartet Barcelona 
Clarinet Players; i a partir 

d’aquí seguiran els concerts de 
Miquel Bofill i Albert Guino-
vart, Montgrins, Susana Shei-
man, Simfònica Tekhné, Mo-
nique Makon, Brossa Quartet 
de Corda i Coral Cantiga.

El “Masquefa sona bé” presenta 
la seva setena edició

Amb aquest programa, el 
“Masquefa sona bé” presen-
ta de nou un cartell ampli i 
de qualitat, que té la voluntat 
de difondre i promocionar la 
música entre els masquefins.

Masquefa consolida el Premi 
de composició de música per 
a cobla
En el marc del “Masquefa sona 
bé”, la Regidoria de Cultura 
també ha convocat la quarta 
edició del Premi de compo-
sició de música per a cobla 
Masquefa i Montgrins. Les 
obres es poden presentar fins 
al 28 de febrer. En el concert 
del 26 d’abril s’anunciarà el ve-
redicte del jurat i s’estrenaran 
les obres finalistes a càrrec de 
la Cobla Montgrins.

LLIBRES / LA VEU 

Divendres 7 de febrer a les 
7 de la tarda a la Biblioteca 
Central, presentació del lli-
bre Sempre han parlat per 
nosaltres de Najat El Hachmi. 
Comptarem amb la presència 

de l’autora i conduirà l’acte 
Montserrat Roca. L’acte és 
organitzat per Llegim...? lli-
breria amb la col.laboració de 
la Bilbioteca Central
I dissabte 8 de febrer a les 5 de 
la tarda al “Local d’acció” de 
la travesia Gomis, 14, presen-

tació del llibre Mama desobe-
dient d’Esther Vivas.
Acte organitzat conjuntament 
Llelgim...? llibreria i Ara Lli-
bres, amb la col.laboració dels 
grups feministes “Fem acció” 
i Dones amb empenta.

Properes presentacions literàries 
organitzades per Llegim...? LLibreria



Bons caps de setmana

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Així titulaven els seus periò-
dics correus els bons amics 
Josep Mussons i la seva es-

posa, Margarida Freixas que, amb un 
fons musical, ens recordaven un gra-
pat d’esdeveniments d’actualitat. Un 
número  extraordinari, al so de “A la 
plaça hi ha sardanes”,  ha estat el final, 
per ara, d’aquesta amable correspon-
dència.
“Xano xano com aquell que no li fa 
la cosa hem arribat, amb satisfacció al 
número 300. Més de 10 anys de cons-
tància ens han portat a una perseve-
rant mostra de bona amistat, en for-
ma de comunicació quinzenal”. En el 
darrer número es pregunten: Arribar 
al número 300 haurà costat un esforç?  
No - responen -  El que es fa a gust 

no suposa cap esforç sinó un goig. Ho 
fèiem amb il·lusió i alegria.
En aquest darrer número feren un 
resum d’aquesta dècada. Referències 
a fets internacionals, catalans, costu-
mari festiu i esportius.
“Punt i final La inspiració i la labo-
rositat cerebral han vingut a menys; 
la salut exigeix un major repòs, més 
tranquil·litat” ens han dit en aquest 
comiat, tot agraint la paciència que 
hem tingut per rebre els seus correus. 
Creiem que som els receptors qui els 
hem de donar gràcies per les trame-
ses que, sens dubte trobarem a faltar. 
Esperem que el seu bon costum no es 
perdi del tot.
Mercés Josep i Marga, sou - i sereu - 
uns bons amics, per sempre!. 

CULTURA  |  53Divendres, 31 de gener de 2020

MÚSICA / LA VEU 

El tenor igualadí Carles 
Prat, serà la solista dels 
4 concerts que confor-

men la gira del projecte EL 
COR CANTA. Concretament 
cantarà en l’obra del compo-
sitor Gerard López Boada, 
titulat Camí de sol basat en 
els poemes Les Formigues i 
Ara no es fa, però jo encara ho 
faria de Joan Salvat-Papasseit 
(1894-1924).
EL COR CANTA és una as-
sociació coral creada el juliol 
de 2018, promoguda per un 
grup de cantants amateurs 
procedents del projecte CAN-
TA amb l’OBC. L’associació té 
com a objectiu general adqui-
rir la formació musical ne-
cessària que permeti al grup 
consolidar-se com una coral 
estable i situar-se com un dels 
cors referents del panorama 
musical català. De manera 
amateur però rodejats per 
grans professionals es presen-
taran en format concert.
Després d’haver-se estrenat 
l’any passat a l’Auditori de 
Barcelona i a l’Auditori de 
Girona, en aquesta segona 
edició augmenten el nombre 
de concerts recorrent el país 
amb els següents concerts: di-
vendres 7 de febrer a les 21.00 
hores al Centre Cultural de 
Terrassa, el diumenge 9 de fe-

brer a les 12.00 hores a l’Audi-
tori de Barcelona, el dissabte 
15 de febrer a les 20.30 hores 
a l’Espai Ter de Torroella de 
Montgrí i es tancarà la gira el 
diumenge 16 de febrer a les 
18.00 hores al Teatre Kursaal 
de Manresa.
Compromès amb la cultu-
ra catalana, el cor presenta 
tres obres de compositors del 
nostre país, una figura consa-
grada com Albert Guinovart, 
que repeteix amb Gloria, en-
càrrec que el Cor va fer per 
l’estrena del projecte l’any 
passat, tot i que aquest any 
la podrem escoltar amb una 
nova orquestració, un com-
positor professional emer-
gent, Gerard López Boada i 
un jove compositor encara 
estudiant de l’ESMUC, Àngel 
Pérez Ortega.
Àngel Pérez Ortega presenta 
Visions i Cants, guanyadora 
del primer premi de la cate-
goria de joves compositors, 
basada en els poemes La 
nostra bandera, Cant de no-
vembre, L’ànima de les flors i 
Cant dels joves del llibre Visi-
ons i Cants de Joan Maragall 
(1860-1911).
Gerard López Boada, gua-
nyador del primer premi de 
la categoria de compositors 
professionals, proposa Camí 
de sol basat en els poemes Les 
Formigues i Ara no es fa, però 

jo encara ho faria de Joan Sal-
vat-Papasseit (1894-1924). 
Així mateix, Gerard López 
ens explica que és una obra 
meitat vital i divertida, mei-
tat romàntica i melangiosa, 
formant un conjunt canviant 
i colorista, bàsicament in-
tentant emular la seva poesia 
sempre apassionada i autèn-
tica.
Les dues obres d’estrena sor-
geixen del Concurs Interna-
cional de Composició que va 
organitzar EL COR CANTA. 
Amb aquesta iniciativa es 
pretén donar suport a la lite-
ratura catalana i als composi-
tors novells, ampliar el reper-
tori per a cor i orquestra i fer 

El tenor igualadí, Carles Prat, participa en la gira 
d’EL COR CANTA

més visible el projecte.
Finalment, el concert es tan-
carà amb la interpretació per 
segon any consecutiu del Glo-
ria d’Albert Guinovart, obra 
de gran lluminositat i dificul-
tat per al cor i la solista.
A nivell musical també hi ha 
més novetats ja que la direc-
ció a més de recaure com l’any 
passat en l’Elisenda Carrasco 
i Ribot incorpora una nova 
directora, l’Eva Martínez i 
Tomé. A més del tenor Car-
les Prat, comptarem amb la 
soprano mallorquina de car-
rera prometedora, Irene Mas. 
Finalment, l’orquestra que els 
acompanyarà, serà l’Orques-
tra de Cambra Terrassa 48.

MÚSICA / LA VEU 

El dia 15 de febrer el Teatre 
Municipal l’Atneeu acolli-
ràn un concert tribut a Pink 
Floyd de la mà de la banda 
Echoes. El concert serà a 2/4 
de 8 del vespre i el preu de les 
entrades és de 9€ anticipada 
i  12€ a la taquilla i es poden 
comprar online a https.entra-
des.teatremunicipalateneu.
cat.
Echoes és una banda tribut 
a Pink Floyd formada l’any 
2016 a Barcelona, integrada 
per 9 components que arri-
ben a utilitzar fins a 12 ins-
truments a l’escenari i amb 
un espectacle visual de llums, 
projeccions, fum, làsers i 
efectes de so.
Amb un repertori de temes 
llegendaris com Shine On 
You Crazy Diamond, Wish 
You Were Here, Time, Anot-
her Brick In The Wall, Com-
fortably Numb, Echoes, entre 
molts d’altres, busca la fide-
litat tant en l’execució com 
en el so dels àlbums origi-
nals que van fer grans a Pink 
Floyd.

Concert tribut a 
Pink Floyd al Tea-
tre l’Ateneu



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

La cultura de la memòria com a vehicle de sensibilització 
social. Allò esdevingut a Auschwitz, per exemple

A quest 27 de gener es commemorava 
el 75è aniversari de l’Alliberament 
del Camp de concentració i d’ex-

termini d’Auschwitz; una història i memòria 
de l’horror d’un passat, del qual mai n’arri-
barem a saber prou i encara sembla no ha-
ver-se adquirit la necessària consciència per 
a parlar-ne. 
Qualsevol iniciativa de culturitzar la memò-
ria ha de donar a conèixer com a reminis-
cència col·lectiva aquelles dades provinents 
de diferents àmbits de la història i del que és 
pròpiament el Patrimoni cultural, en el sen-
tit de convertir-la en una font de reparació 
i per a la visibilització de què n’han de ser 
mereixedores totes les persones i instituci-
ons que han estat protagonistes d’algun capí-
tol tràgic de la seva història així com de les 
persones que han treballat per a recuperar 
episodis silenciats d’un passat, en aquest cas 
no gens llunyà. Sense una plena recuperació 
de la memòria històrica, sempre es tindrà un 
relat incomplet d’allò que va succeir; amb la 
qual cosa és necessari que tots els governs 
i totes les institucions es condueixin envers 
la normalització d’aquestes polítiques per a 
evitar que determinats fets i segons quines 
actituds puguin tornar a ser una realitat.
Però, òbviament, i en aquest cas per part 
de poble alemany, tot exercici de memòria 
històrica ha passat per una inequívoca supe-
ració del passat des de l’enfocament de com 
enfrontar-se a un reconeixement sense re-
serves dels crims comesos i de la violència 
perpetrada, alhora de l’acceptació de la res-
ponsabilitat i evitar abans que res que es repeteixi el 
que va passar des del triomf del nazisme fins al final 
de l’Holocaust (1933 i 1945). En aquest sentit, du-
rant les últimes dècades, un dels clams més pronun-
ciats han estat: “Que mai més no es torni a repetir!”, 
quedant ben assentat en tots els àmbits i mencions 
en favor d’una cultura del record i sobretot partici-
pant de diversos actes públics i commemoratius de 
cada aniversari a fi de mostrar al món i de forma 
modèlica fins a quin punt Alemanya s’ha fet seves 
les lliçons de la història. No obstant això, més enllà 
d’aquest èxit educatiu, sembla doncs que la supera-

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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ció del passat per part d’aquest país hagi arribat al 
seu punt final i amb èxit, en el ben entès que tot-
hom accepta el que van ser els temps de l’horror i 
que el nazisme va ser un règim assassí i l’Holocaust 
una solució criminal sense més. Emperò, la realitat 
no és tan clara perquè també emergeix una cultu-
ra d’unes versions d’històries privades i particulars 
que són bastant diferents al que s’entén com a una 
assumida cultura pública. És a dir, aquestes altres 
històries personals que han transcendit de genera-
ció en generació, i de família en família, fan que 
les noves generacions adoptin actituds equivocades 

i perilloses en resposta a certes eventualitats 
adverses, sense aprofundir ni entendre l’ori-
gen o la causa que pugui haver desencade-
nat un determinat procés.
A la cultura de la memòria, a Alemanya, li 
falta ... o bé encara ha d’implementar l’en-
senyança d’una sèrie de codis per a la su-
peració del passat, contribuint a un conei-
xement més exhaustiu de la seva història i 
centrant-se en una qüestió essencial, com 
ara: com va ser possible que la majoria de 
membres d’una societat, considerada com a 
normal i avançada en el temps, caigués en el 
parany i es fes seva una solució política tan 
inhumana com el nazisme? Aquesta és la 
clau de l’estudi i la que fa que qualsevol mè-
tode de superació del passat no passi de llarg 
de segons quins interrogants. Efectivament, 
la cultura de la memòria lluny de la tema-
tització col·lectiva i de qualsevol reproduc-
ció del passat des de l’òptica de l’espectacle 
del sofriment apunta a ser un exercici molt 
complex i laboriós que posa a examen totes 
les causes que poden portar a una població 
a patir estats de discriminació, d’exclusió i 
d’homofòbia. Si no s’atén de forma rigorosa 
la informació històrica -lluny de qualsevol 
finalitat moral i/o propagandística- es corre 
el risc de retrocedir en la memòria compor-
tant que es vegi extraviat el futur en qüestió 
de dècades. I en una època en què apareixen 
novament desigualtats socials, crisis econò-
miques, inoperància dels governs, etc.; i, en 
conseqüència, sembla que la humanitat ca-
mina cap un futur incert, no és gens difícil 

caure en el parany de recórrer a retrospectives del 
passat de forma nostàlgica per, així, entrar en un 
joc de generar por al futur proposant solucions al-
tra vegada signe feixista.
La cultura de la memòria ha de propiciar que la his-
tòria sigui, al cap i a la fi, aquell instrument d’inter-
pretació objectiva d’un passat que -a part empènyer 
els historiadors a donar exemple a propòsit de relats 
fidedignes sobre els diferents processos de transició 
i de canvi mitjançant acords i negociacions- perme-
ti consensuar tot tipus de reformes que portin a la 
superació de l’estat anterior.



AGENDA
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l’Aurora un viatge pel repertori del Beetho-
ven prerevolucionari.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

FESTIVAL DEL JABALÍ 
Piera 

Celebració del 10è aniversari amb actes 
de lleure i gastronomia. Concert tribut a 
la banda AC/DC amb el grup Rose’s Rock 
Band. 
Diumenge durant tot el dia a la nau de 
Cal Sanahuja.

MÚSICA 
Capellades 

Play-back. El grup Play-Back Il·lusió, diri-
git per Pilar Benito i amb vestuari de Pere 
Via, ens oferirà el seu nou espectacle ple de 
cançons, bon ritme i humor.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 3

CONFERÈNCIA 
Igualada 

Isaac Vilanova. “La tenora dins de la sar-
dana”.
Tindrem l’ocasió de conèixer de la mà del 
music i compositor igualadí Isaac Vilano-
va, la importància d’aquest instrument tan 
nostre. Organitza: AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 4

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

Presentació de llibre i taller “El regalo del 
abuelo”, d’Anna Zamora.
Presentació d’aquest conte i taller adreçat a 

DIVENDRES 31 

CLUB DE LITERATURA I CINEMA 
Igualada 

Cicle Cinema i presons. “Papillon”. Projec-
ció de l’adaptació de la novel·la d’Henry 
Carrière, dirigida per Franklin J. Schffaner 
(1973) i tertúlia posterior. Els assistents 
hauran d’haver llegit la novel.la.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

HORA DEL CONTE 
Els Hostalets de Pierola 

Sessió de contes a càrrec de la companyia 
La Mama i la Padrina, per a nens i nenes 
de 3 a 12 anys.
Divendres a les 6 de la tarda al Biblio@
cces

POESIA 
Vilanova del Camí

Trobada poètica amb lectura de poesies.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga

DISSABTE 1

MÚSICA 
Igualada 

Concert de la Jove Orquestra de Perpinyà 
i la JOSA
La Jove Orquestra de Perpinyà,amb la col-
laboració de la Josa,ens porta a la ciutat el 
seu programa “Nou Any”. Un concert fruit 
d’un intercanvi on els joves podran com-
partir la seva música. 
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

TALLER 
Igualada 

Curs d’escriptura creativa 3
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

MÚSICA 
Sant Martí de Tous 

Maridatge d’estils musicals  amb les Som-
meliers. Sommeliers és un grup format per 
cinc noies provinents del món professional 
de la música que combinen la base instru-
mental clàssica amb una personal i elegant 
veu de jazz. 
Dissabte a les 8 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu.

DIUMENGE 2  

VISITA GUIADA 
Igualada 

Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta per des-
cobrir la història de la tradició adobera a 
Igualada.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

TEATRE 
Igualada 

“Hamelí” de Xip Xap
Sabeu la misteriosa desgràcia d’una vila 
que podria ser Igualada? Hi conviuen els 
veïns i les veïnes. Organitza Xarxa Iguala-
da.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA 
Piera 

Cicle Música de primera fila. Concert. 
a càrrec de David Riba, Guillem Martí i  
Maria Josep Fusté tres excel·lents músics i 
professors de l’Escola Conservatori Muni-
cipal de Música d’Igualada, que porten a 

famílies amb infants de3 a 5 anys.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central

TALLER 
Sta. Margarida de Montbui 

Fes el teu casc d’astronauta i arriba a la llu-
na aquest carnestoltes. Taller per celebrar 
el 50è aniversari d’arribada a la Lluna.
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda a la biblio-
teca Mont-Agora

DIMECRES 5

CURS D’ESCRIPTURA CREATIVA 
Igualada 

Taller destinat a conèixer i experimentar 
diferents tècniques de desbloqueig i esti-
mular la creativitat. Treballarem sobre les 
bases de l’escriptura i aprendrem a estruc-
turar un text.
Dimecres a les 7 de la tarda a la sala LAB 
de l’Ateneu.

DIJOUS 6

XERRADES 
Igualada 

Cicle de xerrades ‘Prendre consciència 
escoltant la vida’. A càrrec de: Imma Vila, 
terapeuta i mestra de Reiki. Ho organitza: 
Espai ‘Parlem i fem’
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala LAB 
de l’Ateneu.

HORA DEL CONTE 
Piera 

“L’illa d’en Lluís” a càrrec de Mon Mas. 
L’ovella Paquita, cansada de dur la vida 
monòtona i sense canvis de tota ovella, de-
cideix deixar el ramat i anar a veure món, 
començant per la ciutat
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda a la Bibli-
oteca

LLENGUA / LA VEU 

El Departament de Cul-
tura, a través de la 
Direcció General de 

Creació, Acció Territorial i 
Biblioteques col·laborarà de 
nou en el XVI Certamen Na-
cional Infantil i Juvenil de 
Lectura en Veu Alta, que pro-
mouen el Grup Enciclopèdia 
i el Departament d’Educació.
Un total de deu biblioteques 
públiques han estat seleccio-
nades per tal de ser els cen-
tres de referència dels més de 
1.000 centres inscrits a la 16a 
edició d’aquest concurs. Du-

rant el mes de febrer i març 
cadascuna d’aquestes biblio-
teques organitzarà tallers de 
lectura en veu alta dirigits al 
professorat dels centres ins-
crits, conductors/es de clubs 
de lectura, bibliotecaris/àries 
i també al públic en general 
(major de 16 anys).
A més dels tallers, els assis-
tents disposaran de recursos 
de formació en format digital 
sobre els aspectes fonamen-
tals de la lectura en veu alta. 
Aquests materials formatius 
consten de 21 píndoles de lec-
tura que es poden consultar a 
la web del Certamen. http://

www.lecturaenveualta.cat/
eines/
Aquesta iniciativa vol fomen-
tar el desenvolupament de 
competències lectores entre 
els alumnes del cicle de Pri-
mària i fins a 4rt d’ESO. Amb 
la participació de les biblio-
teques públiques incloses en 
aquest programa es facilita 
als professors participants un 
seguit d’eines de suport i al 
mateix temps la possibilitat 
de treballar la lectura en veu 
alta al públic en general de les 
biblioteques.
La bona acollida que va tenir 
la iniciativa de col·laboració 

del Departament de Cultura 
iniciada el 2019 ha fet que un 
bon nombre de biblioteques 
s’hagin interessat per parti-
cipar en aquest programa de 
foment de la lectura.
L’objectiu principal és pro-
moure la lectura, i en espe-
cial la lectura en veu alta, a 
pares, mares, docents, con-
ductors de clubs de lectura, 
bibliotecaris i bibliotecàries 
com a principals promotors 
de la lectura aprofundint en 
els efectes beneficiosos de 
la lectura i en concret de la 
lectura en veu alta en infants, 
adolescents.

Els darrers anys es torna a 
redescobrir l’interès per la 
lectura en veu alta i cada cop 
més guanya presència en els 
espais públics, també a les bi-
blioteques públiques. La lec-
tura en veu alta esdevé una 
excel·lent eina per fomentar 
no només la comprensió lec-
tora com també el gust per la 
lectura. Aquesta pràctica no 
només beneficia qui la fa sinó 
també a l’oïdor ja que és una 
manera de promoure l’escolta 
activa i lectures compartides.
La biblioteca de Vilanova del 
Camí organitzarà tallers el 
proper 25 de gener.

Cultura se suma de nou al Certamen Nacional Infantil i Juvenil 
de Lectura en Veu Alta amb la col·laboració de les biblioteques



El cas Deyfrus
Estrena • El ofiial y el espia

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

El cas Dreyfus va tenir com a ori-
gen una sentència judicial de 
clara ideologia antisemita, sobre 

un rerefons d’espionatge i antisemitis-
me, en què la víctima va ser el capità 
Alfred Dreyfus, d’origen jueu-alsacià, i 
que durant dotze anys, de 1894 a 1906, 
va commocionar la societat francesa 
de l’època. La revelació de l’escàndol 
en Jo acuso, un article d’Émile Zola de 
1898, va provocar una successió de cri-
sis polítiques i socials inèdites a França 
que, en el moment del seu apogeu el 
1899, van revelar les fractures subja-
cents a la Tercera República Francesa. 
Va dividir profundament als francesos 
en dos camps oposats, els dreyfusards 
(partidaris de Dreyfus) i els anti-drey-
fusards (opositors a Dreyfus). Va re-

velar també l’existència en la societat 
francesa d’un nucli de violent nacio-
nalisme i antisemitisme difós per una 
premsa summament influent, entre la 
qual destacava el diari antisemita La 
Lliure Parole.
Basant-se en el polèmic cas i en un lli-
bre que Robert Harris va escriure so-
bre el capità Dreyfus, el veterà cineasta 
Roman Polanski ha realitzat El oficial y 
el espia, pel·lícula de caràcter històric i 
dramàtic, i no mancada d’intriga. Gua-
nyadora del Gran Premi de Jurat en el 
darrer Festival de Cinema de Venècia, 
la pel·lícula compta amb les interpre-
tacions de Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner. És una pel·lícula 
dramàticament rigorosa i destil·la clas-
sicisme en cada seqüència. De fet, és la 
millor pel·lícula  de Polanski dels dar-
rers tres lustres

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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Parlant amb els animals
Estrena •  El extravagante Dr. Dolittle

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

El personatge del doctor Dolittle 
fou creat per l’enginyer i escrip-
tor californià Hugh Lofting a 

principis dels anys 20 del segle passat.  
Els contes fantàstics sobre aquell  ex-
cèntric doctor i els seus animals par-
lants ràpidament obtingueren molt 
de ressò, i avui en dia ja son consi-
derats clàssics de la literatura infantil. 
Des de l’any 1928 fins ara, el cinema, 
el teatre i la televisió s’han apropat 
moltes vegades al món imaginari del 
peculiar i naturalista doctor. És espe-
cialment celebrada una pel·lícula de 

1967 protagonitzada per Rex Harri-
son, però els espectadors més joves 
segurament recorden millor a Eddie 
Murphy fent el paper de Dolittle.
Ara s’estrena El extravagante Dr.Do-
litte, una nova adaptació en què con-
flueixen arguments trets de distints 
contes del personatge. El rol central 
és per Robert Downey Jr., encara 
que també hi tenen presència Anto-
nio Banderas, Rami Malek, Emma 
Thompson i Michael Sheen. Plegats 
comparteixen aventures èpiques 
en escenaris fantàstics i mítics, o al 
menys es això el que anuncien els 
fulls promocionals.

Hitler i el nen JoJo
Estrena •  JoJo Rabbit

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

La novel.la satírica de Christine 
Leunens JoJo Rabbit ja era molt 
peculiar i ara, portada al cinema 

en clau de comèdia negre, encara esde-
vé més delirant. Jojo “Rabbit” Betzler 
(Griffin Davis) és un solitari nen ale-
many pertanyent a les Joventuts Hit-
lerianes que veu el seu món posat cap 
per avall quan descobreix que la seva 
jove mare Rosie (Scarlett Johansson) 
amaga en el seu àtic a una nena jueva 
(Thomasin McKenzie). Amb l’única 
ajuda del seu millor amic imaginari, 

JoJo s’haurà d’enfrontar al seu cec naci-
onal-socialisme.
Premiada en distints festivals de cine-
ma (premi del públic en el de Toronto), 
JoJo Rabbit alterna moments estrafo-
laris amb episodis més convencionals, 
però en tot el seu metratge conserva les 
seves característiques de comèdia mor-
daç i sarcàstica. Ha realitzat la pel·lícula  
el cineasta nova zelandès Taika Waiti-
ti, el qual també s’ha reservat el paper 
d’Adolf Hitler.  Banda sonora amb can-
çons de The Beatles, Tom Waits, David 
Bowie, Roy Orbison i els Nens Cantors 
de Viena.



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.

EL OFICIAL Y EL ESPIA
França. Drama històric. De Roman Polanski. Amb Jean 
Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner
El 1894, el capità francès Alfred Dreyfus, un jove oficial 
jueu, és acusat de traïció per espiar per a Alemanya i con-
demnat a cadena perpètua a l’illa del Diable, a la Guaiana 
Francesa. Entre els testimonis que van fer possible aquesta 
humiliació es troba el coronel Georges Picquart, encarregat 
de liderar la unitat de contra intel·ligència que va descobrir 
a l’espia.

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.

ADU
Espanya. Dramàtica. De Salvador Calvo. Amb Luis Tosar, 
Anna Castillo, Álvaro Cervantes
Volent arribar a Europa, un nen camerunès i la seva ger-
mana s´amaguen per colar-se en un avió. No massa lluny, 
un activista mediambiental contempla la terrible imatge 
d’un elefant, mort i sense ullals. Mentre tant, a Melilla, uns 
guàrdies civils es preparen per enfrontar-se a la furibunda 
multitud de subsaharians que ha iniciat l’assalt a la tanca.

EL EXTRAVAGANTE DR DOLITTLE
Estats Units. Comèdia amb animals. D’ Stephen Gaghan. 
Amb Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael She-
en.  .
Després de perdre a la seva dona, l’excèntric doctor Dolitt-
le, prestigiós metge i veterinari, es va tancar dins els murs 
de la seva mansió amb l’única companyia dels seus animals 
exòtics. Però quan la jove reina cau greument malalta, Do-
little haurà d’ emprendre un viatge cap a una mítica illa a la 
recerca d’una cura..

JOJO RABBIT
Estats Units -  Nova Zelanda. Comèdia satírica. De Taika 
Waititi. Amb Griffin Davis, Scarlett Johansson.
JoJo “Rabbit” Betzler és un solitari nen alemany de 10 anys, 
membre de les Joventuts Hitlerianes. Veu tremolar  el seu 
món quan descobreix que la seva jove mare Rosie amaga 
en el seu àtic a una nena jueva. Amb l’única ajuda del seu 
amic imaginari, JoJo s’haurà d’enfrontar a la seva fe nacio-
nal-socialista.

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 

LAS AVENTURAS DEL DR. DOLITTLE 
Dv: 17:30/19:45
Ds: 16:30/18:45/21:00
Dg: 17:00/19.15
Dll: 17:15/19.30
Dc: 17:30/19:45
Dj: 17:30/19:45

1/LAS AVENTURAS DEL DOCTOR DOLI-
TTLE
Dv: 18:00
Ds: 16:00/18:00
Dg: 12:15/16:00/18:00
Dc: 18:05
1/MALASAÑA 32
Dv a Dj: 20:30/22:45
1/PUÑALES POR LA ESPALDA
Dll: 17:50
1/SI YO FUERA RICO
Dt: 18:00
1/DOLOR Y GLORIA
Dj: 18:00

2/LAS AVENTURAS DEL DOCTOR DOLI-
TTLE 
Dv a Dj: 17:05/19:10     
2/BAD BOYS FOR LIFE 
Dv a Dg i Dc: 21:30
2/LAS AVENTURAS DEL DOCTOR DOLI-
TTLE (3D) 
Dg: 12:55
2/MUJERCITAS 
Dll i Dt: 21:30
2/JOKER 
Dj: 21:30

3/ VOLANDO JUNTOS  
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds: 15:45/18:00
Dg: 12:50/15:45/18:00 
3/ TE QUIERO IMBECIL
Dv a Dj: 20:20/22:15

4/ BAD BOYS FOR LIFE
Dv Ds Dll a Dj: 17:20/19:55/22:30
Dg: 13:45/17:20/19:55/22:30

5/ ADÚ
Dv Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:30

6/ UNDERWATER
Dv Dll Dc i Dj: 18:35/20.45/22:40
Ds: 16:35/18:35/20:45/22:40
Dg: 12:30/14:35/16:35/18:35
/20:45/22:40
Dt: 18:35/22.40
6/ UNDERWATER (VOSE)
Dt: 20:45

7/ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL 
Dv a Dj: 17.10
7/ 1917
Dv a Dll Dc i Dj: 19:40/22:10
7/ 1917 (VOSE)
Dt: 19:40
7/ ESPIAS CON DISFRAZ 
Dg: 13:00
7/ FROZEN II 
Dg: 15:00

8/JUDY 
Dv a Dll Dc i Dj: 16:50/19:20/21:45
Dt: 16:50/21:45
8/JUDY (VOSE)
Dt: 19:20
8/STAR WARS. EL ASCENSO DE 
SKYWALKER
Dg: 11:55

YESTERDAY
Ds: 18:00 (VOSE)
Dg: 18:00
EL OFICIAL Y EL ESPIA   
Dg: 19:40

䔀䰀䔀䌀吀刀䤀吀娀䄀一吀䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀　
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SALA GRAN

ADÚ   
Dv: 18:15/20:35
Ds: 16:15/18:30/20:45
Dg: 17:15/19:30

SALA PETITA

 JOJO RABBIT   
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:15/18:40/20:45
Dg: 17:00/19:15
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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:

1 TB

8 GB

1 TB

8 GB

HORITZONTALS: 1. De primer cop d’ull, sense haver-se de posar ulleres ni forçar l’es-
guard (tres mots) / 2. Casament la mar de popular. Follets empleats a la benzinera / 3. 
Escorça de tell. Del doble sis al doble blanc. Al mig de cada carpel / 4. És molt callat, però 
quan xuta avisa. Podria ser una sirena, si no constés de sis elements / 5. Si dóna garanties 
és perquè val. Padrastre que no deixa petja / 6. Amics d’Estar per Casa. Abans era un home 
excepcional, ara és normal i corrent / 7. Giravolto com un planeta. No funciona ben bé 
així, per això cal un mestre / 8. L’estrambòtica. Recolzat com si fos a Sant Cugat / 9. Tercera 
de tres. Una de ribera, com la Carme mateixa. Tercera del fris / 10. En companyia del car-
boni ens és familiar. Fa de mal talar, no és la mateixa / 11. Símptomes d’icterícia. Justa!, un 
coit ja efectuat. I símptomes d’idiosincràsia / 12. Multipliqui els calers del mallorquí. Con-
tinuïtat de cargolins empesos pel vent de llevant / 13. Estaborniré de calor. Al cor del sogre.

VERTICALS: 1. Aquest coit, en canvi, és cosa d’ara mateix. No li cal fer-se la víctima per 
sentir-se’n/ 2. A mesura que s’acosten els àpats n’augmenta la producció. El fragment as-
cendent / 3. Una i altra i. Tan poc gràcil en el caminar com si li caigués un xàfec bàrbar. 
Extrems del Barça / 4. Moble que Hisenda sol deixar buit. Barco avarat per l’Institut d’Es-
tudis Catalans / 5. Si estripo malament és per culpa del membre arti� cial. Sortir ha sortit, 
però no del tot eixerit / 6. Mil amunt. Endarrereix vers la programació d’havent dinat. 
Marxa de Font-Rubí / 7. I entra a Espinelves. Que té les potes iguals. Liquiden el pròcer per 
començar la cerimònia / 8. Ret homenatge a la còpula mancada que li estalvia una venèria. 
Ara els cargolins van vers les polatges del sud / 9. I el lloguer d’aquesta barca, vers el nord. 
Company inseparable de pala i galleda / 10. Del sofà al su� . Ajagut com un foli. Marges 
d’actuació / 11. Allà on els bous van perdre l’esquella. A cada cop de timbre un cop de puny 
/ 12. Serp de bona casta. Torturador de tions.
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Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla



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

Tomàquets cherry rostits amb salsa 
de iogurt per Yotam Ottolenghi

Encén el forn a 200 º C, amb el ventilador en marxa. Mentre 
s’escalfa, col·loca els tomàquets en un bol i barreja’ls amb l’oli 
d’oliva, el comí, el sucre, l’all tallat en làmines fines, la farigo-
la, l’orenga, 3 tires de pell de la llimona, mitja culleradeta de 
sal (si és en escates, millor) i una bona mica de pebre.

Passa la barreja a una font per al forn, prou gran perquè hi 
càpiguen els tomàquets sense amuntegar. Quan el forn arribi 
dels 200 º C fica la safata i s’enforna els tomàquets durant 20 
minuts, fins que comencin a torrar-i a bombollejar. Passat 
aquest temps, encén el grill i gratina els tomàquets entre 6 i 
8 minuts. La pell dels tomàquets ha de quedar socarrimada 
per dalt, però hem d’estar atents que no es cremin massa.

Mentre els tomàquets es rosteixen, barreja el iogurt amb 
una cullerada de ratlladura de llimona i una culleradeta de 
sal. Guarda a la nevera abans des servir. És important que 
estigui fred.

Quan els tomàquets estiguin llestos, estén el iogurt en un 
plat gran o un bol poc profund, formant una vora al voltant. 
Aboca sobre els tomàquets calents amb tots els seus sucs, 
la pela de la llimona, l’all i les herbes. Empolvora una mica 
més d’orenga i afegeix, si t’agrada el picant, el bitxo en flocs. 
Serveix el plat de seguida, acompanyat d’una barra de pa.
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Ingredients
Per a 4 persones:
• Tomàquet cherry 350 g
• Oli d’oliva verge extra cullerades 2
• Comí en gra tres quarts de culleradeta
• Sucre morè una culleradeta
• Gra d’all 3
• Farigola fresca branquetes 3
• Orenga fresca branquetes 3
• Llimona (només s’usa la pell) 1
• Iogurt  grec 350 g
• Bitxo culleraeta 1
• Sal
• Pebre negre mòlt

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
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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:

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per 
donar-vos la conformitat.

 

Salutacions,

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 31:   MR SINGLA
Pujadas, 47

 DISSABTE 1: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIUMENGE 2: 

DILLUNS 3: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMARTS 4:   ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMECRES 5: SECANELL
Òdena, 84

DIJOUS 6: MISERACHS
Rambla Nova, 1

    ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

24h

OBERTA



Gener/Febrer
31: Joan Bosco; Marcel·la.

1: Cecili; Brígida d’Escòcia. 
2: La Candelera; Corneli.

3: Celerina; Blai; Anscari ; Claudina Thévenet .  
4: Andreu Corsini; Joan de Brito; Gilbert.

5: Àgata o Àgueda; Calamanda 
6: Pau Miki;  Pere Baptista; Dorotea 

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

Si bé la memòria és se-
lectiva, proposar-te una 
participació pública dels 

records d’algunes de les teves 
mestres o professores de la in-
fància o de l’adolescència, és 
clar, és una cosa que  m’agra-
daria que fos compartida per 
la majoria de les que hagin 
estat alumnes seves. No obs-
tant això, no sempre és així i 
sobretot si es tracta de retro-
cedir als passatges de segons 
quina assignatura es va creuar 
en el teu camí. I, en aquest cas, 
a les matemàtiques em reme-
to. Vagi per endavant que la 
meva condició de professora 
durant dècades m’encamina 
a observar el binomi profes-
sora-alumna des d’una altra 
òptica, així com a ser capaç 
de posar en valor l’empremta 
que en mi van deixar -i perquè 
no gravitar- totes les sessions 
esdevingudes amb una o al-
tra professora a propòsit de la 
matèria que impartia.
Per a aquesta avinentesa, quan 
les paraules semblen resis-
tir-se a ser escrites; molt espe-
cialment en els moments gens 
amables a què et porta qualse-
vol acte de comiat. És aquesta 
recapitulació la qual em sug-
gereix de rescatar importants 
d’episodis de la meva etapa 
d’alumna adolescent dels cur-
sos d’aquell inesborrable Bat-
xillerat elemental, al col·legi 
de la Divina Pastora; una re-

cuperació de la memòria que 
ha estat més fàcil des del mo-
ment en què, als meus gairebé 
50 anys, amb motiu del meu 
retorn a Igualada, vaig tenir 
l’ocasió de retrobar-me i fer 
amistat amb la Carme Marco.
El primer que li vaig pregun-
tar si ella se’n recordava de 
mi malgrat el gran nombre 
d’alumnes que van passar per 
la seva aula. I, va resultar sor-
prenent que recordés tan bé 
alguns passatges que jo quasi 
tenia oblidats; sobretot el de 
les seves victòries contra la 
meva ignorància en el terreny 
de les matemàtiques. Aviat em 
van venir a la ment els passos 
i de quina manera va aconse-
guir crear en mi unes habili-
tats que em van ajudar curio-
sament a no sucumbir davant 
les dificultats que em plante-
java aquella matèria. He de 
reconèixer en quin grau, la se-
nyoreta Marco, va contribuir a 
fer-me guanyar confiança en 
mi mateixa així com a teixir 
un esperit de superació per a 
poder vèncer aquella carrera 
d’obstacles.
Òbviament pel que fa a la re-
lació professora-alumna en 
aquella època la connexió era 
nul·la, si bé el tracte que em 
referia sense ser intransigent 
era summament disciplinat, 
suposo en base al rigor i la ve-
hemència amb què ella desen-
volupava el seu exercici pro-

fessional. Llargues hores de 
permanència al col·legi i ses-
sions de repàs... Persistir, rei-
terar i repetir tantes vegades 
com fos necessari una infinitat 
d’exercicis es va convertir en 
una obstinada tasca per a tro-
bar el resultat; cosa que en lloc 
d’incomodar-me va acabar 
per tornar-se una conquesta, 
un triomf. I el més gran dels 
èxits, a part d’incorporar a la 
memorística una llarga llista 
de regles i fórmules, va ser su-
perar qualsevol de les dificul-
tats plantejades pels diferents 
sistemes d’equació amb dues 
o tres incògnites i sobretot 
les equacions de segon grau, 
a més dels exercicis de com-
binatòria. Hi ha situacions 
que mai no s’obliden perquè 
són autèntiques batalles, una 
veritable epopeia! En defini-
tiva, l’autoritat i l’elevat nivell 
d’exigència d’aquesta profes-
sora em van portar a viure les 
matemàtiques amb satisfac-
ció; de la mateixa manera com 
ella -en el seu mandat- sempre 
m’alliçonava amb aquestes pa-
raules: “El dia que aprenguis 
a integrar-les en la pràctica 
de les situacions reals, desco-
briràs l’important que són i la 
utilitat que tenen”!
Emperò, en cada sessió de clas-
se hi havia un mentrestant, un 
mentrestant en què jo em que-
dava embadalida amb el seu 
semblant i la seva manera de 

vestir i de moure’s; la seva talla 
mitjana, la seva retallada cabe-
llera rossa, uns ulls ametllats 
pintats d’un discret blau i una 
veu molt nasal emesa a través 
d’uns llavis poc expressius, es 
compartien amb unes faldilles 
i unes bruses o jerseis molt 
ben combinats amb el calçat 
i la bossa (el vermell i el blau 
eren els seus colors). Si es té en 
compte el córrer dels anys, des 
de 1968 a 1972, la imatge de la 
senyoreta Marco era tot un in-
dicatiu del bon gust a més de 
no privar-se de cap abillament 
que fos signe de modernitat. 
Mai no oblidaré que molt avi-
at va passar de la típica rebeca 
de punt a l’ús de les primeres 
caçadores de cuir; àdhuc d’uns 
abrics ben entallats.
Definitivament, d’acord amb 
la seva potestat, el seu gest 
manaire li conferia un posat 
aparentment arbitrari -però 
mai petulant- que et marca-
va una calculada distància; I, 
Lluny de convencionalismes, 
et dispensava algunes amables 
paraules si el tema en qüestió 
estava relacionat amb les ma-
temàtiques o, com a mínim, 
amb els estudis. Unes atribu-
cions de poder i els patrons 
dogmàtics de l’època, sovint, 
l’allunyaven dels embats i les 
ximpleries de la nostra ado-
lescència; i amb un cop de 
glotis concloïa: “No estic per 
romanços!”. Si havies caigut 

en la temptació de fer alguna 
bestiesa, les possibilitats de 
comptar amb ella fora de l’aula 
eren escasses.
Si més no, avui, em felicito de 
la sort d’haver-la pogut com-
partir tantes vegades després 
dels anys del col·legi en el 
sentit de conquerir un terreny 
d’amistat que m’ha facilitat 
-gràcies a la seva increïble me-
mòria- moltes dades referides 
a la història del col·legi; una 
història del col·legi que porta 
massa anys cenyida a una tro-
bada i reunió setmanal amb 
altres companyes seves. I, que 
a partir d’aquesta pèrdua, ja 
no pot demorar-se gaire a ser 
publicada.
Al cap i a la fi, d’una persona 
moderada i reservada, guardi-
ana de la seva privacitat; tota 
ella, la seva vocació per l’en-
senyament i sobretot la seva 
notable competència professi-
onal, no podem més que fer-
la mereixedora d’aquell ine-
quívoc respecte, que prou bé 
s’ha anat perpetuant... I que, 
certament, ha de viure en la 
memòria de totes les persones 
que hem tingut la sort -més 
o menys de prop- de poder 
mantenir un estimable vincle 
d’amistat.
Un repòs etern, Carme!

Carmel.la Planell

Una recordança de la “senyoreta Marco”, la Carme Marco i Jardí; 
tot una vocacional de l’Ensenyament que ha deixat petjada
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Maria Molas Genovés
Vídua de Josep Ramon Gumà

  A.C.S.
Els seus estimats: espòs, Josep Ramon Gumà (†); fills, Maria Isabel, Mercè i 
Jaume; nets, Jaume, Gemma i Daniel, Marta i Jordi; besnets, Ona, Nil, Kai i 

Bruna, i demés familiars volen agrair les mostres de condol rebudes 
en l'acte de comiat que tingué lloc el passat dimarts  dia 28 de gener 

a la basílica de Santa Maria.

Igualada, gener 2020

Morí  cristianament  el passat diumenge dia 26 de gener  a l'edat de 94 anys.

Funerària Anoia, S.L.

En record de: 

Joan Domènech Ribas

Els seus fills: Jordi, Mònica i Joan, les seves nores, el seu gendre i els 
seus nets, ho fan saber a llurs amics i coneguts. La família volen agrair 
les mostres de condol i amistat rebudes en l’acte de comiat que tingué 
lloc el passat dissabte dia 25 de gener.

Piera, gener de 2020

Morí cristianament el dia 23 de gener de 2020 a l'edat de 79 anys

Jaume Teixé Aribau

El consistori expressa el més sentit condol a la família.
Ens has deixat un gran buit, però el teu record perdurarà.

23 de gener del 2020

Exregidor d’Argençola.

Els teus companys i companyes d'ERC Anoia 
et volem acomiadar agraint tots aquests anys 

de compromís i dedicació. 

Veïns i veïnes d'Argençola, on vas ser regidor 
durant 8 anys, et recordaran per tota la bona 

feina que vas dur a terme.

Que la terra et sigui lleu.

Jaume Teixé i Aribau
Regidor d'ERC a Argençola 2011 - 2019

Igualada, gener de 2020

Sixto Serrano Andrés
2n aniversari de:

Que ens va deixar el 2 de febrer de 2018

La seva esposa María; els seus fills: Xavier i 
Julià; nets: Julià, Edgar, Noah i Eithan i demés 

familiars el trobem a faltar.

Un altre dia trist, per al Col·
legi de la Divina Pastora!
Ahir va morir la mestra 
Montserrat Trepat i Valls, als 
78 anys,  després d’haver llui·
tat amb una llarga malaltia.
Ahir al Tanatori de Sant An·
tolí (la Segarra) es va fer una 
missa en record seu.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Aquest diumenge, dia 2 de fe·
brer, festivitat de la Presenta·
ció del Senyor ·popularment 
‘La Candelera’· tindrà lloc la 
missa amb la benedicció de 
les candeles, segons ha anun·
ciat el Full Dominical d’Igua·
lada, a les següents hores i 
temples:
A Santa Maria a les 12 del 
migdia i a les 8 del vespre 
(començant a l’altar del Sant 
Crist). A la Sagrada Família, 
dissabte a les 8 del vespre 
i diumenge a 2/4 de 10 del 

matí, a les 12 del migdia i a 
les 8 del vespre. I a l’església 
de Montserrat, el diumenge a 
les 11 del matí.

Benedicció dels fruits i els ali·
ments
El dilluns, dia 3, festa de Sant 
Blai, hi haurà la tradicional 
benedicció dels fruits i dels 
aliments a les següents hores 
i temples: a les 8 del matí, a 
la Sagrada Família. A les 9 del 
matí, a Santa Maria. A les 11 
del matí, als PP. Caputxins. A 
les 8 del vespre, a la Sagrada 
Família.

Festa de la Candelera i 
Sant Blai

En record de Montserrat Trepat



Aleix Solé
Soci cofundador d’Iguana i Enginyer de telecomunicació.
 

Al barri de Sant Pere els okupes estan d’enhorabona. Hi ha un bloc de pisos que s’ha anat buidant de llogaters i s’ha omplert pels que 
no necessiten contracte. Quedava una inquilina, que veient com anava la cosa, havia optat per no pagar i el jutjat, després d’una llarga 
tramitació, va ordenar el llançament i va haver de deixar el pis. A les poques hores ja estava “okupat”. Ara tot el bloc té estadants que el 
jutjat diu no tenir manera de fer fora. I si l’ajuntament volgués fer-ho per raons de seguretat o d’higiene, hauria de donar “alguna solució” 
perquè ningú es quedés al carrer. Com que “els llestos” es vanten dels seus èxits, cada dia tenen més seguidors. Tothom té dret a una llar 
digna, però hauria d’estar clar qui l’ha de pagar. Si han de ser els propietaris “algú ho hauria de dir”. Els serveis d’aigua, gas i electricitat 
també es van trobant amb gent que no fa efectius els rebuts - sembla que no poden deixar de donar el servei – i per rescabalar-se hi ha qui 
diu que apugen les tarifes dels altres. Algú “s’ho hauria de mirar” 
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Quina ha estat la trajectòria de la vostra 
empresa?

Iguana es constitueix com a empresa 
l’any 2012 a partir de la llavor d’una 

organització sense ànim de lucre constituïda l’any 
2004, i neix amb l’objectiu de resoldre els problemes 
de connexió a Internet a la nostra comarca.

Amb la constitució com a empresa comencem a cre-
ar la nostra pròpia xarxa tant de fibra òptica com 
de radioenllaç. L’any 2014 comencem a desplegar la 
nostra pròpia xarxa de fibra òptica a Igualada, con-
vertint-nos en el primer operador que iniciem el 
desplegament a la capital de l’Anoia. 

A dia d’avui, Iguana comptem amb més d’una vinte-
na de nuclis desplegats amb la nostra pròpia xarxa 
de fibra òptica, el que suposa més 35.000 immobles 
en cobertura; i oferim serveis de connexió a Inter-
net, telefonia fixa, mòbil, televisió, serveis d’engi-
nyeria i projectes de telecomunicacions a mida per 
a empreses, administracions públiques, etc. i tot 
plegat amb una clara vocació de proximitat, servei i 
arrelament al territori.

Quins són els vostres principals serveis/productes?

Iguana oferim serveis de connexió a Internet per fi-

bra òptica i per radioenllaç a través de les nostres 
pròpies xarxes de telecomunicacions. També serveis 
de telefonia fixa, de telefonia mòbil i de televisió. 
Gràcies a la nostra experiència i expertesa tam-
bé fem projectes de telecomunicacions a mida per 
a empreses o entitats públiques i projectes d’engi-
nyeria.

Quins és el vostre valor diferencial?

Apostem fortament per la qualitat donant el millor 
servei possible amb les mateixes característiques 
amb què nosaltres voldríem poder utilitzar-lo. Per 
fer-ho, dissenyem i despleguem noves xarxes, ja que 
és la millor manera que tenim d’oferir i garantir el 
millor servei. Per tant, invertim constantment en 
xarxa apostant perquè el territori, la seva gent i les 
seves empreses disposin d’una via de comunicació 
de qualitat, simètrica, de banda ampla, assequible i 
d’igual a igual. 

El nostre equip és local per oferir un tracte de pro-
ximitat. Coneixem bé el territori i les seves mancan-
ces i treballem per mitigar-les. Finalment, però no 
menys important, els nostres clients són la nostra 
raó de ser i per tant, la seva opinió és fonamental 
per a la nostra millora constant.

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

El sector TIC a l’Anoia està en molt bona forma. 
Som la tercera comarca de Barcelona en creixement 
dins del sector TIC, amb un 2,5% de població activa al 
sector i 1,7% d’empreses que ens hi dediquem. Som 
un sector en plena expansió i podríem esdevenir un 
dels motors de creixement de l’economia de la co-
marca si som capaços de superar els reptes que com 
a sector tenim, com per exemple la cerca i retenció 
de professionals qualificats.

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

Un dels principals reptes és la captació i retenció de 
talent. Costa molt trobar professionals amb perfils 
adequats per a les empreses del sector, i és difícil ge-
nerar vocacions. Cal trobar la manera de tenir estu-
dis afins que permetin nodrir de professionals qua-
lificats les empreses del sector TIC i oferir-los llocs 
de treball prou atractius perquè vulguin quedar-se 
a treballar a la comarca i fer-hi carrera. Hi ha força 
aspectes fora del nostre control directe que tenen 
un impacte en aquest sentit, que es resumeixen en la 
qualitat de vida que pot oferir l’Anoia a aquest tipus 
de professionals, amb aspectes positius -densitat de 
població, cost de la vida, etc.- i d’altres no tant, com 
l’oferta de lleure o la qualitat de la comunicació vià-
ria i del transport públic fins a l’àrea metropolitana 
de Barcelona o en l’eix Penedès-Bages.

Espai patrocinat per:

Som una empresa d’aquí, amb seu a Igualada i a Masquefa, que donem servei 
a empreses i a particulars de la comarca de l’Anoia i d’alguns municipis del 
Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Vallès Occidental. Despleguem la nostra 
pròpia xarxa, tant de fibra òptica com de radioenllaç per poder garantir 
la màxima qualitat; i prestem serveis d’Internet, telefonia fixa, telefonia 
mòbil, enginyeria i fem projectes de telecomunicacions a mida.

“Estem fortament arrelats al territori i 
tenim una clara vocació de proximitat”

Elaboració pròpia    ·     Servei a domicili    ·    Productes d’excel·lència i qualitat
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En una bona 

calçotada 

no hi pot faltar 

la carn de 

Cal Passanals!


