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La Generalitat invertirà 24 milions a
l’Anoia, la majoria en manteniments
Moltes inversions ja s’han fet o són El manteniment de carreteres i del
en marxa, als Hostalets o Igualada carrilet s’enduen la meitat dels diners
Pàgina 8

FGC fa
millores
a les estacions
de la Pobla i
Vallbona
Pàgina 24

Pl. Catalunya, 2
IGUALADA

El pressupost contempla 2,7 milions per a la construcció de l’IES Badia Margarit d’Igualada, que ja són a la recta final. A la foto, ahir al migdia.

Narcís Rojas, un avi
de 90 anys, estudiant a
l’IES Milà i Fontanals
L’igualadí de 90 anys d’edat,
Narcís Rojas, ha estudiat dos
cursos de grau a l’IES Milà i
Fontanals per a reciclar-se professionalment en el seu repte
de construir una cadira de rodes elèctrica per pujar i baixar

escales, per a persones amb
mobilitat reduïda. Rojas, pèrit
industrial tèxtil, ha dedicat els
últims anys a un invent que ara
està millorant i és únic. Tot un
exemple que el coneixement
no té límits.
Pàgina 12

Orla de l’IES MIlà, amb l’estudiant Narcís Rojas en un grau superior.
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L’aigua
d’aixeta
de Calaf,
declarada
“no potable”
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L’EDITORIAL

L

Inversions a l’Anoia

a proposta de Pressupost de la Generalitat enviada pel Govern al Parlament de Catalunya
contempla, pel que fa a l’Anoia, una inversió
més alta que la dels darrers anys. Almenys respecte el 2017, que és el darrer balanç econòmic que es
va presentar. És destacable l’augment del 49% respecte
aquells números, perquè això suposarà una major dotació econòmica respecte
les necessitats del nostre
territori. A més, podem
congratular-nos que l’Anoia, que rebrà més de 24 milions d’euros, tindrà més
injecció de diners que comarques com l’Alt Penedès,
el Garraf, o el Bages.
Tothom coincideix a afirmar que els números presentats pel Govern de la
Generalitat, amb el suport
assegurat de Catalunya en Comú, representen un pas
endavant en matèria social, i d’això en podem estar ben
satisfets. Ja es nota també a l’Anoia, on les previsions són
importants en salut (700.000€ per l’Hospital d’Igualada)
i també en educació (on destaquen els quasi 2,7 milions
del nou institut Badia Margarit de la capital de l’Anoia).
També en més personal públic, sobretot professors.

Amb tot, la majoria de les inversions a la comarca es destinaran al manteniment del que ja tenim: carreteres, xarxes de sanejament o abastiment d’aigües i, especialment,
la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat.
Hem tardat tres anys per tenir un pressupost d’una institució que és cara de mantenir i que en els darrers anys
tenia poc rèdit per als ciutadans. La complicada situació política hi ha tingut
molt a veure. Per tant, és
de sentit comú comptar
amb una dosi de comprensió. Que els números presentats tinguin
una important dotació
social és molt benvingut, però és també un
disgust que no hi trobem ni una línia ni per
l’enllaç de la Ronda Sud,
les millores a la B-224, o
l’anunciat i arxipromès desdoblament de la C-15. Portem
massa temps esperant infraestructures clau per a aquest
territori, i des dels temps del conseller Nadal, amb la crisi
pel mig, molt poca cosa. Que això sigui també compartit
amb la majoria de comarques no és una excusa. Si hi ha
diners per anar fent línies de metro noves a Barcelona,
també n’hi ha d’haver per a la resta del país.

Portem massa temps esperant
infraestructures clau per a
aquest territori. Des dels temps
del conseller Nadal, i amb la
crisi, molt poca cosa.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Jaume Duch Guillot, director de
comunicació i portaveu del Parlament Europeu, va dir que “van ser
les autoritats espanyoles qui van
retirar l’acta de eurodiputat a Oriol
Junqueras. El Parlament Europeu
no va decidir res. Simplement prendre nota. Si el Tribunal General de
Luxemburg decideix que se’l reconegui com diputat així ho farem.”
Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, ha dit que
“al llarg d’aquesta legislatura, s’ha
constatat que no hi ha una majoria
independentista preparada per una
estratègia de la desobediència” (...)
“tinc clares les conseqüències d’un
acte de desobediència abans de fer
un salt al buit sense saber on ens

porta” i va concloure dient “l’estratègia de desobediència s’ha d’aplicar si és massiva, col·lectiva i afecta
totes les institucions.”
Ferran López, responsable dels
Mossos després d’aplicar el 155, va
declarar que “mai hi va haver cap
síntesi dels plans dels Mossos, la
Guàrdia Civil i la Policia Nacional
per impedir la votació de l’1-O.
Aquesta síntesi l’havia d’elaborar el
coronel Diego Pérez de los Cobos,
que era qui convocava i dirigia les
reunions de coordinació”.

tre a submissions que les diverses
ànimes que conté rebutgen instintivament i que només hi ha dos camins: el civilitzat amb un acord a la
canadenca o escocesa o el de la insurrecció i desobediència”.
Carmen Calvo, vicepresidenta del
govern de l’estat, ha dit “Parlar de
repressió pel procés a Catalunya és
una fantasia lliure, però falsa. Cadascú construeix el seu relat, que no
forçosament té a veure amb la realitat del que passa en aquest país”

Clara Ponsatí, nova eurodiputada
a causa del Brexit, ha vist com la
JEC torna a interferir el seu nomenament “deixant vacant l’escó per
no haver fet l’acatament a la constitució espanyola, sense perjudici del
que pugui acordar el Tribunal de
Justícia Europeu sobre el cas”.

Miquel Iceta, primer secretari del
PSC, ha dit que “sense falsa modèstia, el millor per ser president de la
Generalitat sóc jo. Els propers comicis són una oportunitat per canviar
de rumb, ja que des del 2012 Catalunya està en un camí que ha portat
al desastre. De cap manera posarem
un independentista com a President.

Enric Ramionet, periodista, ha escrit que “hem après que cal separar
la pugna entre l’autodeterminació i
el poder, també que el sobiranisme
és més fort quan s’accepta la seva
pluralitat i s’afebleix quan, amb el
pretext de la unitat, se’l vol sotme-

María Neira, directora de Salut Pública de l’Organització Mundial de
la Salut (OMS), després de la declaració d’alerta sanitària internacional
pel brot de coronavirus, ha dit que
“És moment d’evidència científica,
no de pors.”
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Dos hospitals
a Wuhan
Segons els terminis prefixats per les autoritats xineses, aquesta setmana han
entrat en funcionament a la ciutat de
Wuhan (11 milions d’habitants) dos
hospitals per a persones diagnosticades
o sospitoses de patir l’epidèmia de coronavirus. El primer hospital que s’ha
obert disposa de mil llits i s’ha construït en una setmana, i dilluns mateix
va començar a rebre malalts. El segon,
amb una capacitat per a mil cinc-cents
pacients, també s’ha obert aquesta setmana, deu dies després d’iniciar-se la
seva construcció. És a dir, en deu dies
s’han construït dos hospitals amb una
capacitat per a dos mil cinc-cents malalts, així com els equipaments tècnics i
el personal sanitari necessaris per atendre’ls. Una bona part d’aquest personal
-molts són militars- ha estat enviat a
Wuhan des d’altres regions del país.
Una operació d’aquestes característiques només es pot tirar endavant en un
règim dictatorial, i seria impensable en
una democràcia, on es tardarien anys a
construir unes instal·lacions similars.
No s’ha d’oblidar que hi ha tot un exercit de polítics i funcionaris públics que
han de justificar la seva tasca, i això vol
dir fer controls de tota mena per complir amb la normativa. A la Xina, però,
quan el líder màxim pren una decisió
tothom creu, sense plantejar-se altra
cosa que no sigui obeir sense protestar,
i això val tant per a les persones que han
fet l’obra civil com pel personal sanitari
responsable de fer funcionar les instal·
lacions. Amb un plantejament autoritari similar, la Xina manté empresonats
milions de ciutadans pel sot fet de tenir principis religiosos i defensar una
determinada cultura, separant els fills
dels pares per reeducar-los a tots.
Amb notícies com aquestes hi ha qui
es planteja si el sistema dictatorial xinès és millor que el nostre. Si ens fixem
en l’epidèmia en si mateixa, hi ha molts
dubtes que la política informativa del
govern xinès hagi estat la més encertada. Al principi les autoritats van intentar amagar al món el greu problema
sanitari que patien, i van pressionar les
autoritats sanitàries internacionals per
evitar fer-lo públic en tota la seva gravetat. Cap sorpresa. La Xina és un país
molt orgullós, i un desastre com aquest
és molt negatiu pels seus interessos, ja
que el lideratge mundial que busca pot
quedar malmès. I sobre la construcció dels dos hospitals en deu dies, la
Xina ha demostrat que té capacitat
per fer-ho i molta mà d’obra disponible. Entre els experts, però, es dubta que aquesta operació serveixi per
controlar l’epidèmia.
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COMISSIÓ MEDIAMBIENTAL DE L’INS
PERE VIVES VICH

L

’Institut Pere Vives Vich és el que
té més alumnes de la ciutat però,
tot i això, encara té alguns problemes que, tot i ser fàcils de resoldre,
no són atesos. Un d’aquests problemes el
trobem en el reciclatge. A l’hora del pati
les alumnes podem llençar els embolcalls
dels entrepans, sucs o els paquets de les galetes a les escombraries. Aquí no hi ha el
problema, el problema és que no els podem
llençar com desitjaríem. Tot va a la mateixa
paperera, no en tenim cap per reciclar!
Un institut és el lloc on se’ns educa, on
se’ns ensenya a ser persones. És impensable, doncs, que no es puguin reciclar ni els
embolcalls, ni els fulls de classe ni cap altra mena de residus reciclables. L’institut,
a començaments de curs, ja va demanar a
l’Ajuntament disposar d’aquestes papereres
en diverses ocasions i, des de la comissió
mediambiental, ens volem sumar a la demanda. Es tracta de les “papereres de paper i cartró i envasos de medi ambient”
que es poden demanar l’Ajuntament de
forma gratuïta des dels centres educatius,
entitats, associacions sense ànim de lucre
i equipaments del municipi. Aquesta setmana ens han comunicat l’arribada d’una
part de les que vam demanar. Ens agradaria saber quan arribaran la resta. Esperem
que abans que acabi el curs hagin arribat...
L’Ajuntament d’Igualada culpa a la Diputació de no tenir les papereres i la Diputació
diu que és matèria de l’ajuntament municipal tenir-ne. No es pot entendre com

#L’enquesta
de la setmana

Carta oberta a l’Ajuntament
d’Igualada
dues institucions públiques, que haurien
de tenir vocació de servei públic, dirigides
per polítics es dediquin a passar-se els problemes com si fos un partit de ping-pong.
A més a més, són els mateixos polítics que
després, sobretot en campanya electoral,
s’omplen la boca parlant de reciclatge,
medi ambient i canvi climàtic. Aquests són
els polítics que, amb els diners de tot Igualada no es poden permetre pagar unes papereres que costen uns 2,5€; perquè es veu
que no és competència de ningú. Volem
ser ciutat universitària, tenir un campus,
pisos d’estudiants però no tenim diners o
ganes de gestionar que un institut públic,
amb més de 800 alumnes, pugui reciclar.
Exigim a l’alcalde Marc Castells, al regidor
de sostenibilitat i mobilitat Miquel Vives,
la cap de departament de medi ambient i
a la regidora de Joventut, Ensenyament i
Universitats Marisa Vila que donin la cara
i expliquin els motius pels quals no podem
disposar de papereres de reciclatge. Els
diners no ens serveixen d’excusa perquè,
sembla que, com a ciutat, ens podem permetre el luxe de tenir tobogans i pistes de
gel durant més d’un mes que, entre moltes
d’altres coses, suposen una gran despesa
energètica.
La nostra comarca produeix més residus
per habitant que la mitjana de Catalunya i
estem a la cua en temes de reciclatge, només un 19% dels residus es separen en els
contenidors de paper, vidre i plàstic, 18%
menys que la mitjana. Posar-se les piles en

Seria bo o dolent que Igualada arribés als
50.000 habitants?

Bo 51,5%
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Dolent 48,5%

temes de reciclatge també és millorar la
societat des de la base, des de l’educació.
És l’eina més potent que tenim, i veient el
futur que ens espera, fomentar el reciclatge
en les joves dels instituts no ha de ser una
voluntat sinó una obligació.
Només demanem tenir contenidors per a
poder reciclar els papers i els plàstics al
pati i a les classes, perquè no podem demanar que les alumnes reciclin si no n’hi ha.
Nosaltres ja ens encarregarem de reduir els
residus i proposar alternatives als alumnes
que ja estem treballant. Des de l’institut,
i sobretot, des de la comissió mediambiental, estem buscant alternatives per fer
contenidors per reciclar però aquesta feina
no ens pertoca a nosaltres. És la feina de
l’Ajuntament. Apostar pels joves no es fa en
campanya o en paraules. Es fa amb fets. Esperem pacientment la vostra resposta, des
de començaments de curs.

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Més de 40 anys

al servei de la construcció

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

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

www.estil-llar.cat
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del lector
AGRAÏMENT A
L’HOSPITAL
Família Vilarrubias Calaf
Com a familiars del Cinto Vilarrúbias Claramunt, volem agrair públicament el tracte que va rebre el nostre
marit, pare i avi, per part dels professionals de l’Hospital d’Igualada
que amb una gran dosi d’humanitat
i eficiència, van fer fàcil el que és tan
difícil. Moltes gràcies a la Dra. Arnau, al Dr. Báguena i al Dr. Casanova, i a les infermeres Glòria Custodi,

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.

Rosa Rubio, la Núria, la Cèlia i per
extensió a tots els professionals sanitaris que el van atendre dels quals
no sabem el nom. Si les persones habitualment treballessin amb aquesta
sensibilitat, el món seria molt millor.
Moltes gràcies.

FINS SEMPRE, ANDREU!
Joan Tort Garcia
Per fi li ha arribat l’hora, després de
dinou anys anant a munt i avall per
tots els carrers d’Igualada amb el seu

carretó, escombra i pala, l’Andreu
se’ns jubila de la feina per donar pas
a les generacions més joves. Noble
tasca de deixar els carrers com el
passadís de casa nostra, nets i polits.
Ens els dies de bufera ventolera que
deixa el terra dels carrers bruts, afegint al despistat de rigor que no atina
a posar la deixalla dins la paperera,
amb paciència numantina, anant cop
d’escombra aquí i allà, tornava a deixar els carrers com a Igualada li agrada, somrient.
Home popular i vinculat també al

mon de l’esport, on va fer del barri de
Fàtima pràcticament la seva segona
casa. Altruista i compromès, col·labora en diferents esdeveniments socials, mercès a persones amb el seu
tarannà es poden portar a terme infinitat d’activitats que frenèticament
es fan setmanalment. Els seus companys li lliuraren una maqueta que
el representa, pels mols anys de dedicació. Ara, amb més temps lliure,
es dedicarà a les seves aficions, és per
això que no diem un adéu; més aviat,
fins sempre Andreu!.

PAU VIDAL
AMIC

Permís

N

o deixa de tenir un regustet antipàtic, això
del permís penitenciari, que ens fa pensar
en jerarquies no sempre justificades: el mestre et dona permís
per anar al lavabo, els pares per
aixecar-te de taula, el metge per prendre un parell de gots de vi… i el jutge perquè puguis anar
un cap de setmana a casa. Que aquesta idea està
més o menys arrelada en l’inconscient col·lectiu
ho demostra el fet que del permís de conduir en
diguem carnet de conduir, que desplaça la idea
de la superioritat d’altri (el qui el concedeix) a la
d’habilitat pròpia (disposo d’un títol que m’avala
com a persona capacitada).
Avui deixarem estar els ancestres (el verb mittere (‘enviar, deixar anar, projectar’), evolucionat al
català com a metre, té més d’un centenar i mig de
derivats, o sigui que podeu comptar) i ens centrarem en la família directa, és a dir, la dotzena
escassa de fills del verb permetre. D’entrada en
trobem un de molt significatiu: l’adjectiu permis-

siu, que generalment va acompanyat de l’adverbi
massa: no és rar que els estaments que tenen la
capacitat de concedir permisos mostrin tendència al paternalisme. D’aquí que la permissivitat,
segons les visions més conservadores, resulti tan
propera al llibertinatge.
En realitat, la gràcia d’aquesta branca familiar és
que gairebé tots són espècimens peculiars i per
tant molt poc corrents. Per exemple l’adjectiu permitent, ‘que permet’, o el substantiu permissibilitat, ‘qualitat de permissible’, és a dir, ‘que pot ésser permès’. Encara més exòtica és permissió, un
simple sinònim de permís que compto que es fa
servir en el llenguatge jurídic, tot i que, pel que he
vist, també en textos religiosos, tot fent referència
a les capacitats divines: la permissió de Déu. La
màxima autoritat cristiana sempre ha tingut vel·
leitats de superioritat. I d’aquí se’n deriva el que
jo diria que és l’exemplar més peculiar de la colla,
el permissionari. Que és el que ha estat en Jordi
Cuixart fa uns quants dies: qui frueix d’una llicència o permís. Mot que probablement no li desplauria, perquè aquest missionari (missioner) que

conté evoca una idea que a ell segur que li resulta
pròxima: la de la persona capaç d’acomplir grans
sacrificis, com per exemple trobar-se en un indret
remot envoltat de gent diferent, si no hostil, per
tal de lluitar per una causa que considera noble.
Tan a prop i alhora tan lluny d’aquells quintos
de la meva joventut que, segrestats per l’exèrcit,
tornaven de tant en tant a casa i durant quaranta-vuit hores també “estaven de permís”.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RED PÈRILL
El músic igualadí Marc Mateu -Red Pèrill- enceta la nova temporada del cicle Músiques de Butxaca a l’Ateneu estrenant el seu tercer
disc, que es pot incloure dins l’anomenada “cançó galàctica”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JORDI BARON

Democràcia orgànica

Junts per Catalunya defensem tenir el
Baixador de l’AVE al Penedès

@jaumesingla

L

a dictadura militar franquista que va governar
España des del 1936 fins
als 1977 va encunyar un
concepte –Democràcia orgànicaque ha perdurat fins ara.
El sistema, creat per la dictadura
a les post primeries del franquisme consistia en dividir Las Cortes Españolas en tres terços. Un terç
dels diputats (anomenats procuradores en Cortes)
era elegit pel Movimiento, un altre terç pel sindicat
vertical i el terç restant –el tercio familiar- era per
elecció popular. Això sí, només votaven els caps de
família de més de 21 anys. Així el règim s’assegurava una majoria absoluta mínima del 66% i a més
eren molt pocs els no franquistes que s’arriscaven a
presentar-se a unes eleccions manegades pels governadors civils.
Aquest mateix sistema es va aplicar als ajuntaments, tot i que sempre era el governador civil qui
posava i treia alcaldes. A vegades apareixien un parell o tres de regidors que feien oposició però sempre amb moltes dificultats i amenaces de l’Estat si
preguntaven massa.
El sistema de terços volia donar una petita pàtina
democràtica que era considerada massa oberta pels
capitostos de règim però lògicament era absolutament insuficient per als estàndards democràtics
europeus.
La mort de Franco –al llit- i la posterior aprovació
de la Constitució, va eliminar de forma aparent els
sistema de democràcia orgànica i ara els 350 diputats i els 201 (dels 260 que composen el Senado)
són elegits pels vots populars.
Però si formalment el sistema de democràcia orgànica ha deixat d’existir, la realitat és molt diferent,
sobretot al sistema judicial espanyol.

Però si formalment el sistema de
democràcia orgànica ha deixat
d’existir, la realitat és molt diferent,
sobretot al sistema judicial espanyol
Els dos partits majoritaris a l’Estat (PP i PSOE) es
varen reservar el dret a nomenar la cúpula judicial per controlar l’Audiència Nacional, el Tribunal
Suprem, el Tribunal Constitucional i nomenar els
tribunals superiors de cada autonomia. Si formalment estem en una democràcia, la realitat és una
altra molt diferent.
El deep state no dubta en utilitzar els “fondos reservados”, els suborns i les corrupteles per perseguir
opositors i variar l’estat d’opinió de la gent a base de
dosis massives de tele escombraries. En aquest estat de coses és impossible evitar que el govern passi
sempre del PP al PSOE o del PSOE al PP. Així no
varia mai la composició de la cúpula judicial espanyola.
Aquest sistema fa que mentre Oriol Junqueras està
empresonat i no pot accedir al seu càrrec d’eurodiputat perquè la justícia espanyola (mes espanyola
que justícia) li viola legalment els seus drets, Carles
Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí poden
exercir el seus càrrecs al Parlament Europeu.
I és que com el seu nom indica, la democràcia orgànica permet que la justícia s’apliqui com els surt dels
òrgans als jutges prevaricadors. Ni més ni menys.

Regidor de JuntsXCatalunya a Vilanova del Camí

F

a uns dies des de Junts per
Catalunya de la Vegueria
Penedès, es va presentar
una important iniciativa per demanar un Baixador del
tren d’alta velocitat al nostre territori. Concretament aquest Baixador que s’ubicaria a l’alçada de Vilafranca del
Penedès, representarà un impuls per tota la zona
de la Vegueria i també de la comarca de l’Anoia,
ja que ens possibilitaria poder agafar l’AVE sense
haver d’anar a Barcelona o Lleida i ens ajudarà
a posicionar el nostre territori al mapa català a
nivell econòmic i també turístic. En definitiva és
una demanda que pretén
posar
en valor la
localització
e s t r atè g i c a
del nostre
territori
i
poder
tenir un retorn positiu
d’importants infraestructures
que tenim
ben a prop
com és la
línia
de
l’AVE, de la
que actualment no tenim cap tipus de benefici.
En aquest sentit és important que des de tots els
ajuntaments i consells comarcals del territori fem
un front comú independentment dels colors polítics, i recolzem aquesta iniciativa positiva, que
pretén valoritzar-nos com a àrea d’influència en
la perifèria de Barcelona a nivell d’infraestructures, dinamització econòmica i turisme.

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

És una demanda que pretén posar
en valor la localització estratègica
del nostre territori i poder tenir
un retorn positiu d’importants
infraestructures que tenim aprop
com és la línia de l’AVE
Per a fer-ho des de Junts per Catalunya – Vegueria
Penedès, s’ha elaborat una moció de suport que
es presentarà en els diversos ajuntaments i consells comarcals com a mostra de compromís en
la defensa
d’una infraestructura
que considerem del tot
n e c e s s àr i a .
Ta n m a t e i x
la iniciativa
compta amb
el recolzament
del
grup parlamentari
a
Madrid de
Junts
per
Catalunya
de la mà del
nostre
diputat Genís
Boadella que també va venir al Penedès per mostrar el seu ple suport a la demanda i a comprometre’s a defensar-la al Congres dels Diputats.
Esperem doncs que amb el compromís, tenacitat
i unitat política de tot el territori siguem capaços
d’aconseguir aquesta important fita que en definitiva a de revertir en favor de tots els ciutadans i
ciutadanes del Penedès i de l’Anoia.
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Igualada
La Generalitat destinarà 24 milions d’euros a
l’Anoia el 2020, la majoria per manteniment
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a Generalitat destinarà
24,5 milions d’euros a
l’Anoia en aquest any,
segons figura als Pressupostos presentats al Parlament.
D’aquests diners, la immensa majoria són per a obres ja
existents, destinades bàsicament a manteniment o a ampliació.
Tren, Hospital i Abocador
d’Hostalets, sobretot
Així, la inversió més important és per a Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC), que s’emporta -sumant totes les partides- més de 9 milions d’euros,
totes elles de manteniment de
la línia. En segon lloc hi ha
l’abocador Ecoparc dels Hostalets de Pierola, amb una inversió de 5,4 milions.
A destacar també els 2,7 milions d’euros que s’invertiran en
la construcció -ja iniciada- del
nou IES Badia i Margarit, que,
en principi, ja es podrà utilitzar en el proper curs.
També hi ha importants inversions per a la millora de les
xarxes de sanejament, col·lectors i depuradores, com és el
cas de l’estació ubicada a Vilanova del Camí que dona servei a la Conca d’Òdena, amb
més d’un milió d’euros. En la
mateixa línia, les inversions
de manteniment -sobretot renovació d’asfaltats- de les carreteres de la comarca sumen
un milió més. En l’àmbit de la
salut s’invertiran 700.000€ a
l’Hospital d’Igualada.

Ni rastre de la Ronda Sud,
C-15 o B-224
Destaca també que en el pressupost no s’observa cap inversió ni per l’enllaç la Ronda Sud
a Igualada, ni el desdoblament
de la C-15, ni les millores anunciades a B-224, malgrat que els
polítics locals han promès reiteradament que la Generalitat
ho tindria en compte. Queixes
similars en d’altres territoris del
país han tingut com a resposta
que aquestes inversions estan
“ocultes” en altres partides...
El secretari de Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Albert Castellanos, ha
explicat que “els quatre objectius
principals d’aquests pressupostos són millorar la qualitat dels
serveis públics, reduir les desigualtats socials, de gènere i territorials, promoure l’economia
productiva i del coneixement
i impulsar polítiques ambicioses per fer front a l’emergència
climàtica amb un horitzó zero
emissions i residus, basat en
l’economia circular”. El secretari anunciava que aquest és el
primer pressupost de la Generalitat que es vincula amb els
17 objectius de l’Agenda 2030
per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. El
delegat del Govern al Penedès,
Pere Regull, explicava que “els
pressupostos augmenten les
inversions al territori un 49%
respecte al 2017. Però aquests
diners no s’invertiran en mesures glamuroses perquè venim
d’una època de molt dèficit,
sinó que s’invertiran en necessitats bàsiques”.

PLAÇA CAL FONT, 3 O8700 IGUALADA (BCN)

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

COMBINA EL TEU...

COM VULGUIS

HOSTALETS PIEROLA SUBV. EMSHTR PER CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ ECOPARC 4 (RESTA+FROM)
FGC MATERIAL FERROCARRIL LÍNIES METROPOLITANES
IGUALADA ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ 3/2 SENSE GIMNÀS INSTITUT BADIA I MARGARIT
FGC VIA LÍNIES METROPOLITANES
VILANOVA C. REPOSICIÓ TRAM DEL COL·LECTOR DEL SISTEMA DE SANEJAMENT D'IGUALADA
CALAF XARXA DE DISTRIBUCIÓ: DIPÒSIT DE LA MOLSOSA
MASQUEFA XARXA DE DISTRIBUCIÓ: ABASTAMENT A MASQUEFA
IGUALADA INVERSIONS HOSPITAL
ANOIA OPERACIONS DE CONSERVACIÓ CARRETERES DE LA COMARCA
FGC VARIS INSTAL·LACIONS LÍNIES METROPOLITANES
FGC ALTRES IMMOBILITZAT IMMATERIAL LÍNIES METROPOLITANES
ANOIA OPERACIONS DE CONSERVACIÓ D'ASFALTATS A CARRETERES DE LA COMARCA
FGC APLICACIONS INFORMÀTIQUES LÍNIES METROPOLITANES
FGC PECES PARC I RECANVIS LÍNIES METROPOLITANES
PRATS DE REI SISTEMA DE SANEJAMENT
FGC ESTACIONS LÍNIES METROPOLITANES
FGC SUBCENTRALS LÍNIES METROPOLITANES
PIERA CENS EMFITÈUTIC FINCA PIERA (C. COPÈRNIC, 9-13)
FGC MAQUINÀRIA LÍNIES METROPOLITANES FGC
MONTBUI INVERSIONS CAP
VILANOVA C. SUBESTACIÓ DE L'ANOIA - VILANOVA DEL CAMÍ
FGC TÚNELS I PONTS LÍNIES METROPOLITANES FGC
FGC SENYALITZACIÓ, TELECONTROL I CTC LÍNIES METROPOLITANES
FGC CATENÀRIA I LÍNIA AÈRIA LÍNIES METROPOLITANES FGC
ANOIA SUD XARXA DE DISTRIBUCIÓ: DIPÒSITS XARXA ZONA SUD
COPONS OBRES AMPLIACIÓ I MILLORA ESCOLA ZER VENT D'AVALL-EDIFICI RECTORIA
MONTBUI PLANS DE LA TOSSA - POLÍGON INDUSTRIAL
ST. PERE SALLAVINERA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL·LECTORS EN ALTA
FGC ALTRES IMMOBILITZAT MATERIAL LÍNIES METROPOLITANES FGC
FGC TALLERS LÍNIES METROPOLITANES FGC
IGUALADA HABITATGES (30) CARRER JOAN SERRA I CONSTANSÓ
ÒDENA XARXA DE DISTRIBUCIÓ: DIPÒSIT
VILANOVA C. XARXA DE DISTRIBUCIÓ: ESTACIÓ DE BOMBAMENT
LA LLACUNA EDAR I COL·LECTORS (NUCLI)
FGC EQUIPS DE PROCÉS DE DADES LÍNIES METROPOLITANES
TORRE CLAR. EDAR I COL·LECTORS DE ESPOIA
IGUALADA OBRES ALS INSTITUTS JOAN MERCADER PERE VIVES VICH
CASTELLOLÍ PAVIMENTACIÓ I ELEMENTS PROTECCIÓ CIRCUIT VELOCITAT PARCMOTOR
ANOIA ARRANJAMENT DIVERSES PARADES D'AUTOBUSOS
CASTELLOLÍ PAVIMENTACIÓ I ELEMENTS PROTECCIÓ CIRCUIT VELOCITAT PARCMOTOR
POBLA CLAR MILLORA DE L'ACCÉS AL POLÍGON INDUSTRIAL ELS PLANS D'ARAU A LA CARRETERA C-244
EL BRUC PAVELLÓ POLIESPORTIU
FGC AUTOMÒBILS LÍNIES METROPOLITANES
ANOIA CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL. EDIFICI CONSORCI SANITARI DE L' ANOIA
FGC UTILLATGE LÍNIES METROPOLITANES FGC
ANOIA ALTRES DESPESES DERIVADES DE L'ACTIVITAT D'AIGÜES TER-LLOBREGAT
FGC MOBILIARI I ESTRIS LÍNIES METROPOLITANES
ANOIA XARXA DE DISTRIBUCIÓ: CONNEXIÓ A LA XARXA TER-LLOBREGAT
TOTAL

5.474.341 €
2.815.910 €
2.691.388 €
2.290.580 €
1.099.388 €
882.150 €
750.000 €
700.000 €
687.715 €
651.600 €
648.818 €
476.673 €
463.200 €
439.360 €
428.645 €
345.000 €
334.600 €
320.544 €
317.100 €
300.000 €
292.597 €
270.000 €
234.000 €
231.500 €
200.777 €
175.000 €
168.490 €
120.458 €
107.400 €
99.000 €
89.535 €
75.000 €
60.000 €
58.322 €
46.000 €
44.407 €
37.897 €
34.795 €
21.108 €
18.362 €
13.896 €
13.867 €
6.750 €
6.723 €
5.000 €
3.360 €
3.000 €
1.948 €
24.556.204 €

La Generalitat
desmenteix del tot
a “Per la Conca”
sobre Can Morera:
“No hi ha res
aturat”
J.P.- El Departament de Territori i Sostenibilitat ha negat
que els tràmits del Pla Director Urbanístic d’Activitats
Econòmiques de la Conca
d’Òdena estigui aturat, tal i
com va assegurar la setmana passada el col·lectiu “Per
la Conca”, contrari a la construcció del polígon de Can
Morera.
Fonts del departament van explicar a La Veu que “en cap cas
s’han aturat els tràmits, i tampoc és veritat que el procés
de participació que s’iniciarà
en poc temps, sigui finançat
i promogut per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. Si
bé es gestionarà des d’aquesta
institució, el procés estarà tutelat per la Generalitat i finançat per ella, com passa amb
tots els PDU d’aquestes característiques”.

Trobada de la UEA amb els
dirigents del Port de Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Unió Empresarial de
l’Anoia, es va reunir
amb els responsables
del Port de Barcelona per tal de
conèixer la seva estratègia de
treball i intentar crear possibles
col·laboracions amb l’Anoia i la
seva patronal.
Santiago Garcia-Milà, subdirector general del Port de
Barcelona, i Jordi Torrent, cap
d’Estratègia, van explicar a la
UEA que una de les funcions
del Port de Barcelona, a més de
gestionar les entrades i sortides de mercaderies per mar, és
precisament “treballar per a les
empreses i estar al seu servei”.
Segons Garcia-Milà “el Port és
un instrument que fa funcionar
el territori i per això nosaltres
tenim present que cal vetllar
per les empreses”. En aquesta
línia, el cap d’estratègia del Port
va afegir que “també treballen
per atraure inversions”.
En aquest sentit, ambdós responsables del Port van coincidir en afirmar que l’Anoia té

possibilitat per créixer industrialment, que està molt ben situada geogràficament, i compta
amb l’A2, una via principal que
connecta el territori amb Europa i Espanya. De fet, van afirmar
que “com a Port tenim identificada l’Anoia com a zona per a
possibles inversions”. També
van manifestar, però, que “a la
comarca li cal millorar la comunicació amb tren, tant per transport de mercaderies com de
persones”. Santiago Garcia-Milà, subdirector general del Port
de Barcelona, va explicar que

“cada vegada és més important
el transport ferroviari, però
també cal ser conscients que
no totes les capitals poden tenir
una terminal ferroviària intermodal”.
Abans de finalitzar la reunió,
els representants del Port de
Barcelona van agrair a la UEA
la convocatòria de la trobada ja
que “és una oportunitat directe
per conèixer les necessitats del
territori”, i van posar-se a disposició de la patronal anoienca
per tal de poder crear algun tipus de sinergia o col·laboració.
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Un reincident malmet 87 nínxols
del Cementiri Nou

Detingut per set
robatoris violents

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

L

a Policia Local ha detingut el passat dissabte
al vespre el presumpte
autor dels actes vandàlics amb
desperfectes i danys produïts
aquests darrers dies a diverses làpides del cementiri nou
d’Igualada. La detenció s’ha
efectuat arran de la gravació
de les imatges enregistrades
per les càmeres de seguretat
del recinte interior del cementiri, en què es pot apreciar la
presència del sospitós el dia
dels fets. El mateix individu ja
havia estat detingut el dijous
dia 30 de gener per un presumpte delicte de danys i un
altre delicte de furt al mateix
cementiri.
La Policia Local ha procedit a
la detenció per un presumptes
delictes de danys, furt i robatori amb força amb escalament, i també ha aixecat acta
per tinença de substàncies
estupefaents (haixix), trobades durant l’escorcoll a què ha
estat sotmès el sospitós en el

E

Un dels nínxols malmesos al Cementiri Nou.

moment de la seva detenció.
En total hi ha 87 nínxols afectats, amb diversos graus de
gravetat en els desperfectes.
Els serveis jurídics de l’Ajuntament estan procedint a quantificar els danys provocats i, a
més de la sanció administrativa prevista en les ordenances

municipals, s’activarà també la
responsabilitat civil pels danys
provocats. L’Ajuntament es
personarà com a acusació
particular, demanant-ne una
ordre d’allunyament del cementiri. El jutge va decretar la
llibertat amb càrrecs de l’individuu.

ls Mossos de la comissaria d’Igualada van
detenir el passat 23 de
gener un home, de 30 anys,
de nacionalitat espanyola i veí
d’Igualada, com a presumpte
autor de set delictes de robatori
amb violència i intimidació.
Durant els mesos de desembre
i gener passat es van produir
set robatoris amb violència a
Igualada. El lladre sempre actuava a la mateixa zona i cometia els robatoris de forma ràpida, a vegades a peu i d’altres
amb cotxe. S’apropava a les víctimes i d’una estrebada els hi
sostreia la bossa de mà, o bé les
intimidava verbalment o amb
algun objecte i els hi demanava
el mòbil o la cartera.
Un cop identificat el presumpte lladre, va ser detingut el 23
de gener a Igualada. El jutge va
decretar el seu ingrés a presó.
Quatre detinguts per robar
en una cafeteria de l’A-2
Els Mossos van detenir quatre

homes, d’entre 22 i 35 anys, de
nacionalitat espanyola i veïns
Sant Adrià de Besòs, Badalona
i Barcelona, com a presumptes
autors d’un delicte de robatori
amb força, quan estaven intentant robar a la cafeteria d’una
àrea de servei situada a l’autovia A-2.
Quan els mossos van arribar
van veure quatre persones a
l’exterior d’un vehicle que, en
veure els agents, van pujar ràpidament al cotxe i van fugir.A
l’àrea de servei un es va amagar
entre els camions estacionats.
Durant el seguiment, el conductor del vehicle escàpol no
va fer cas a les indicacions policials per tal d’aturar-se i va
conduir temeràriament durant
diversos quilòmetres.
Finalment, a l’alçada del municipi del Bruc els lladres van
tenir una sortida de via i van
fugir pel bosc. Minuts després,
els agents van localitzar els tres
presumptes autors. Al cotxe hi
havia la caixa enregistradora
de la cafeteria i diverses eines
per cometre robatoris.
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El futur eix de vianants entre el nucli antic i la
Masuca tindrà una nova zona blanca de pàrquing
REDACCIÓ / LA VEU

T

al i com ja us va avançar La Veu la setmana
passada, l’Ajuntament
d’Igualada iniciarà les properes
setmanes les obres d’arranjament de les voravies del carrer
del Pare Mariano, el passatge
de Cornet i el carrer de la Virtut, a més d’un tram del carrer
Trinitat, per millorar en conjunt els itineraris accessibles en
l’entorn urbà i, en concret, de
l’eix del Mercat des del carrer
dels Esquilador fins al del Cardenal Vives. Les obres tenen
una durada màxima prevista de 4 mesos i un pressupost
d’execució de 204.6669,61 €.
L’àmbit que abasta el projecte
forma part de l’anomenat Eix
del Mercat, que és una zona
de prioritat invertida, amb velocitat limitada a 30 Km/h. El
projecte preveu ampliar l’am-

Impactants senyals
lluminosos al pas de
vianants de l’Escola
Mowgli
Futur eix de vianants als carrers Pare Mariano, Passatge Cornet i Virtut, i el nou aparcament. / AI

plada de les voreres, que actualment són molt estretes, per
millorar la circulació dels vianants, especialment de les persones amb mobilitat reduïda.
Les actuacions en la calçada se
centraran principalment en la
reposició del paviment i l’adequació de la recollida d’aigües.
Es mantindrà la xarxa de clavegueram i es col·locaran nous
embornals.
L’eixamplament de les voreres

comportarà l’eliminació de les
places d’aparcament que hi ha
ara, mesura que quedarà compensada amb la creació d’una
nova zona blanca d’estacionament, situada entre Delícies i
Virtut, que tindrà capacitat per
a 26 cotxes i 4 motos.
L’alcalde, Marc Castells, ha
destacat que “aquesta intervenció ens permetrà unir el nucli
antic amb la zona del Mercat
de la Masuca a través d’un eix

amable per als vianants, ampliant el model que ja vam aplicar
al c/ dels Esquiladors. I això
és possible gràcies a la creació
d’una nova zona blanca d’aparcaments”. I ha afegit que aquest
projecte forma part de la decisió estratègica de dinamitzar i
transformar tota la zona de la
Masuca, que a mig termini inclourà el nou campus de salut i
estarà prop del nou enllaç amb
la ronda Sud”.

Igualada tornarà a acollir la Mobile Week
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada torna a participar
aquest any en la Mobile
Week, iniciativa impulsada per Mobile World Capital
Barcelona (MWCapital) que
va néixer fa quatre anys a Barcelona amb l’objectiu de posar
a l’abast dels ciutadans i ciutadanes un espai de participació
i reflexió sobre la tecnologia.
En aquesta ocasió, la capital
de l’Anoia organitza set activitats, que tindran lloc entre el
12 i el 14 de febrer i entre les
quals destaquen una taula rodona sobre el poder de les dones en la tecnologia i el taller
sobre les noves generacions i
les formes de treball.
El programa s’estrenarà el dimecres dia 12, amb una xerrada de David Puiggròs sobre

l’impacte social de la Intel·ligència Artificial en la societat
actual. L’endemà dijous tindrà
lloc l’obertura institucional, a
càrrec de Joana Barbany, directora de societat digital de
la Generalitat, i l’alcalde, Marc
Castells. L’acte donarà pas a la

taula rodona, moderada per
Èlia Palomas i en què participaran Eva Gaspar, Laura
Ravés i Stephanie Marko. El
mateix dia també tindran lloc
dues comunicacions més: “Videojocs des d’un punt de vista
de gènere: Més enllà de shoo-

ters i RPGS”, a càrrec d’Andrea
Sacchi, de FEMDEVS, i “Tecnologies disruptives i el seu
impacte social”, a càrrec de
Dario Castañé.
La programació es completarà
divendres, amb tres intervencions més: “Noves generacions que desafien les formes de
treball”, a càrrec de Laura Ravés; “Solucions tecnològiques
en un món hiperconnectat”, a
càrrec d’Antonio Jesús Tebas, i
“Eines per empoderar la ciutadania”, a càrrec de Santi Casas
i Xavi Vives.
L’alcalde, Marc Castells, i la
tinenta d’alcalde Patricia Illa
van assistir dilluns a la presentació de la Mobile Week que es
va fer a l’antiga fàbrica Damm
de Barcelona, presidida pel
conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró.

Presència de l’Anoia al Mou-te per l’Esclerosi Múltiple
ASS. ESCLEROSI ANOIA / LA VEU

D

iumenge 2 de febrer,
la Fundació Esclerosi
Múltiple va organitzar, per 20è any, la cursa solidària mes antiga de Catalunya: el “Mou-te per l’Esclerosi
Múltiple”, al circuit de Catalunya a Montmeló.
Un any més, l’Associació Esclerosi Múltiple de l’Anoia ha
participat en aquesta cursa
participativa, lúdica i festiva,

omplint un autocar.
Nosaltres hem enyorat moltíssim a la Dolors Canal, Presidenta honorífica de l’AEMA,
la nostra heroïna, companya i
amiga que any rere any ens ha
donat motius per col·laborar
amb el Mou-te. El sentiment
és compartit amb tota la resta
d’amics que avui hi hem participat.
La Dolors mai se n’anirà perquè en un racó del nostre somriure, sempre li reservarem un

espai on seguirem recordant la
seva gran personalitat , alegria
i simpatia.

Dies com els d’avui ens seguiran motivant a “moure’ns”
pels que no poden!

Per reforçar la seguretat del
pas de vianants situat al Passeig Verdaguer, davant de
l’Escola Mowgli, s’hi han incorporat llums en vertical i en
horitzontal que, amb l’ajuda
d’un sensor, detecten quan hi
ha vianants a punt de creuar
i s’il·luminen per alertar els
conductors.
Aquest sistema evita que les
persones que condueixen
s’acostumin a la presència dels
llums, perquè només s’encenen quan és necessari. Els senyals verticals són més als que
els habituals per evitar que
quedin tapats per la presència
de furgonetes i, per tant, són
visibles de lluny per cridar
l’atenció del conductor. El vianant, a més, constata que el
senyal d’avís s’ha activitat per
la seva presència.

Canvi de rètol a
l’entrada del Cementiri

L’Ajuntament ha procedit al
canvi de rètol de l’entrada del
Cementiri Vell. A petició del
Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada, s’ha substituït l’anterior, que tenia la inscripció
“Bienaventurados los que mueren en el señor”, pel nou, en
què es pot llegir “Cementiri
Municipal”. D’aquesta manera es recupera el rètol que,
tal com es pot comprovar en
una fotografia de la portada
d’obres, conservada a l’Arxiu
Històric Comarcal, hi havia
l’any 1935.
El Cementiri Vell, d’estil neoclàssic, va ser inaugurat el
1819 i l’any passat es va organitzar un seguit d’activitats
per commemorar el segon
centenari de la seva creació.
Durant aquests dos segles,
l’equipament ha estat objecte
de diverses transformacions.
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Presentat el Congrés de la Vegueria Penedès,
que es farà el proper 21 de febrer
El proper 21 de febrer
tindrà lloc el Congrés,
al Castell de Castellet,
a l’Alt Penedès,
i hi ha un alt ritme
d’inscripcions

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dilluns es va
fer la presentació del
Congrés de la Vegueria
Penedès a celebrar el proper
dia 21 de febrer al Castell de
Castellet, Centre Unesco, on es
farà el darrer debat de la reflexió endegada sobre el model de
Vegueria en els diferents àmbits, que ha de permetre abordar els principals reptes que ha
d’afrontar la societat penedesenca en el futur.
Pocs diners per al Penedès
Félix Simon, president de l’Associació ProVegueria Penedès
va fer una exposició de la situació en que es troben actualment els serveis territorials del
Penedès així com l’anàlisi del
projecte de pressupostos que
prepara la Generalitat i la seva
repercussió en el territori. “És
una assignació molt esquifida
la que va al Penedès” i va posar diferents exemples comparatius amb altres vegueries i
també amb la mitjana a Cata-

ples més que evidents de mala
gestió del passat i s’ha d’intentar fer un creixement sostenible i harmònic. Tots volem viure millor i ens calen les eines
per poder-ho fer possible.
lunya, reclamant una gestió al
servei de les persones. “No ens
podem esperar deu anys més
per tenir el procés de descentralització acabat”.
A continuació els ponents de
Territori, Model Turístic, Empresa i Coneixement i Cultura
van fer una pinzellada de les
propostes que es presentaran
al Congrés i que, una volta debatudes, es recopilaran en un
document final que s’entregarà a les diferents administracions.

El paper de
l’administració
Entre les preguntes que els
mitjans van formular podrien destacar-se “hi ha confiança de que aquest document
no acabi enterrat en un calaix
dels despatxos?” o també “amb
la situació política actual del
país té algun sentit parlar de
vegueries?”. I els components
de la mesa van explicar que, la
democràcia té sentit si és l’expressió de la voluntat popular,
per tant, va de baix a d’alt i no

a l’inrevés.
La vegueria és una forma de
descentralització administrativa que ha d’apropar les decisions a un territori d’una dimensió adequada. Podria dir-se
Vegueria o el que fos, però
certament l’equilibri territorial i els serveis no poden estar
condicionats pels interessos de
les grans conurbacions de Barcelona i Tarragona.
El valor de la terra no té un
“preu de mercat” sinó que és
una eina de futur. Hi ha exem-

Moltes inscripcions
Felix Simon explica que les
inscripcions han superat en
escreix l’espai disponible i que
possiblement no hi cabran
tots els que vulguin inscriure’s.
Per això torna a explicar que
les conclusions a que s’arribi
es posaran en un llibre, que
estarà disponible no només
als càrrecs electes, sinó també
a qui ha participat en els comitès i a les persones que no puguin assistir a l’acte per manca
d’espai.

12

| IGUALADA

Divendres, 7 de febrer de 2020

L’igualadí Narcís Rojas, de 90 anys, l’inventor d’una cadira de
rodes elèctrica i l’estudiant menys jove del Milà i Fontanals
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

C

ertament, el coneixement no té fronteres.
Tampoc edats. I a
Igualada en tenim un exemple molt clar. Una història de
tenacitat, d’enorme capacitat
mental i de lluita incansable
per a un objectiu molt meditat. Probablement, un cas
únic a Catalunya.
Narcís Rojas i Mas, igualadí de
90 anys d’edat, pèrit industrial
tèxtil i vinculat molts anys a la
fàbrica de gènere de punt de la
família, va decidir-se a no deixar descansar la seva ment i
es va obsessionar en construir
una cadira de rodes elèctrica
amb la que fer més fàcil pujar i
baixar escales a la gent malalta
o discapacitada. No només hi
va posar els cinc sentits, sinó
que, per reciclar-se i aprendre
més, va estudiar cicles de grau
superior a l’IES Milà i Fontanals, a costat de joves de vint
anys. No es coneix cap cas més
d’un avi de 90 anys estudiant
un cicle oficial superior. Al
Milà i Fontanals no s’ho podien creure. Però era real. I,
com totes les coses, té la seva
història.
En Narcís m’explica que, ja fa
anys, un parent es va quedar
impossibilitat, i on vivia, en
una casa ja vella, no tenia ascensor. “Un dia t’hi trobaràs,
em va dir, però el cert és que
amb la meva dona va passar
el mateix. Vam haver de traslladar-nos. Llavors ja m’havia
capficat en el projecte, era cap
al 2012”. Eren anys complicats, en plena crisi, i en Narcís
ja comptava 82 anys. El taller
de casa, on durant tants anys
s’hi van reparar màquines de
la fàbrica, va convertir-se en
l’escenari de l’aventura. No era
la primera. “Ja tinc dues patents, però no les he portades
mai a la pràctica”, assegura el
Narcís, amb una claredat en
les seves explicacions -cap
clar, en diuen- que sembla
impossible en la seva edat.
Quina sort.
La seva idea era construir

Rojas, compartint orla d’un grau superior al Milà i Fontanals.

Narcís Rojas, davant del Centro Estatal de
Autonomia de Personas y Ayudas Tècnicas, a Madrid.

una cadira que funcionés
amb energia elèctrica, que fos
capaç de pujar i baixar escales
amb una persona asseguda, i
que pogués controlar per sí
mateixa, sense ajuda. A més,
la cadira hauria de poder girar sobre el seu propi eix, de
forma que fos capaç de conduir-se per passadissos de
casa, i d’entrar en les habitacions. També que fos capaç, tota
sola, d’entrar en un cotxe... Un
projecte digne de treball de final de carrera per a un enginyer! I ho va aconseguir.
“Encara estic millorant-la,
la cadira, i busco algú que
es vulgui implicar en fabricar-la”, explica. De moment,
el prototipus que ha construït,
funciona molt bé. M’ensenya
un vídeo on es veu com la cadira, talment com si fos un robot ple de sensors, puja i baixa
escales com si res, lentament,
però amb seguretat.
A Suïssa hi ha una marca especialitzada que construeix un
cadira similar. “Però és molt
gran, massa, i costa uns 32.000
euros. La meva cap a tot arreu,
és més petita. L’he fet pensant
que pugui pujar i baixar es-

Agenda

Cinema

cales de 90 a 100 centímetres
d’amplada, no cal més”.
Acompanyat del seu gendre,
Narcís Rojas va anar a Madrid, al Centro Estatal de Autonomia de Personas y Ayudas
Tècnicas, que depèn del Ministeri de Sanitat, Consum i
Benestar Social, a explicar el
seu projecte. Ja es poden imaginar que van quedar completament sorpresos. “Els va
agradar molt, i em van dir que
seguirien el projecte”, explica,
tot mostrant amb orgull ben
lògic una carta d’aquest organisme públic.
Un dels detalls més sorprenents d’aquesta història és
veure un parell d’orles on es
veu la fotografia d’en Narcís Rojas, envoltat d’un grup
d’alumnes que podrien ser
perfectament els seus néts....
Va fer dos cursos a l’IES Milà
i Fontanals, primer un de mecatrònica industrial, i un altre
de manteniment electrònic
fins el curs passat. “N’he quedat molt content, dels professors, dels companys i de tota
la gent de l’institut, he gaudit
molt”.
Per treure’s el barret!

Club del subscriptor

Premi al millor digital 2018
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SOCIETAT
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Transports

Part del seu projecte de cadira de rodes elèctrica per pujar escales.

Igualada Som-hi,
contrària a la zona verda
del carrer Sta. Anna

REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada Som-hi s’oposa
frontalment a la política
d’urbanisme del govern
de Marc Castells que planteja
la creació d’un parc en una
zona de propietat municipal
al carrer de Santa Anna abans
de planificar el barri en conjunt. El regidor Jordi Cuadras,
ha estat: “Demanem a Marc
Castells que deixi d’inventar
ocurrències urbanístiques al
barri del Rec i planifiqui d’una
vegada la ciutat amb l’única
eina que les ciutats tenen per
a fer-ho: el Pla d’Ordenació
Urbanística”.
Cuadras considera que la
proposta de crear un parc al
carrer de Santa Anna “hauria de ser fruit d’un procés de
planificació i no fruit d’una

Vídeos

ocurrència per part de l’alcalde que alhora és el regidor
d’Urbanisme. Recordem que
fa només quatre anys, Castells plantejava construir un
centre comercial quilòmetre
zero en aquest espai. Potser
si esperem una mica més, ens
presenta una tercera proposta. No pot ser. No és seriós”.
Som-hi recorda que diferents
governs de l’Ajuntament han
fet un gran esforç per a comprar les propietats del carrer
de Santa Anna conscients de
que són unes finques importantíssimes perquè actuen de
frontera entre el centre i el
barri del Rec: “No pot ser que
el govern de Castells llenci tot
aquest esforç econòmic que
ha fet la ciutat. En aquest solar
volem que s’hi creï habitatge
públic, equipaments i serveis”.

Solucions dels passatemps
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1951 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu
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Es funda la Fira d’Igualada
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

S

i el 1950 es fundava
l’Igualada Hoquei Club,
a l’any següent naixia
una entitat que hores d’ara segueix també ben activa: Fira
d’Igualada, llavors sota la denominació de Foment de Fires
i Mercats.
Des de l’entitat ens expliquen
que “amb l’objectiu de donar
a conèixer el desenvolupament de les activitats comercials i industrials d’Igualada i
comarca, el 1951 un grup de
comerciants igualadins decidí
reprendre la iniciativa encetada pel Centre Gremial, que
el 1922 van crear les Fires i
Festes de Primavera, i també
Foment de Fires i Mercats sota
el patronatge de l’Ajuntament
d’Igualada.
Inicialment, els anys 1952 i
1953, es va celebrar la Fira,
en el marc de la Festa Major
d’Igualada, amb el nom de “
Feria Industrial y Comercial”,
que va tenir lloc en l’espai de
les Escoles Nacionals (l’actual
Ateneu). Però l’any 1953 no
s’obtingué els resultats que
s’esperaven degut a que la fira
havia coincidit amb el període de vacances, durant el mes
d’agost, la participació de les
empreses industrials va ser
baixa, i la pagesia estava dedicada a les tasques agrícoles.
Les expressades circumstàncies i atès que les condicions meteorològiques no van
acompanyar gaire, la fira es va
traslladar al mes de setembre.
Així, al setembre de 1954 va
néixer la I Feria de Setiembre,
que es va situar a la rambla
General Vives.
L’any 1958, a causa d’un creixement important del nombre
de participants es va traslladar
al passeig Verdaguer, lloc on

Fira al Passeig Verdaguer, i a sota dels Fruits del Camp, a la dècada dels 50.

va continuar realitzant-se fins
al 1992.
L’any 1993 es va voler donar
un altre aire a la Fira impulsant sobretot la participació
dels sectors industrials presents a la comarca, com també promocionant la presència
del comerç i la restauració
local. Aquest fet va comportar una professionalització i
un nou emplaçament, afavorit
també per la compra per part
de l’Ajuntament d’Igualada,
de l’antiga fàbrica “Amèlior”
situada a l’avinguda de Barcelona, un lloc estratègic per
a l’emplaçament de la fira i
de dependències municipals
relacionades amb els sectors
econòmics més importants.
Aquesta és la ubicació actual i
les futures ampliacions es preveuen també en aquesta mateixa zona de la ciutat.
Amb el pas del temps s’hi han
incorporat noves activitats,
que han cobert l’espai d’altres
que s’han deixat de fer per
manca de participació, com
per exemple l’exposició de
fruits de camp, que per raons
òbvies ha deixat el seu protagonisme.

Important any per al monestir de les Carmelites
El Monestir de Carmelites
Descalces de la ciutat d’Igualada, es va inaugurar el 23
d’octubre de l’any 1949 amb
set monges procedents del
Carmel de Vic, però el 1951 va
ser molt important en la seva
història futura.
La nova comunitat es portà a
cap a l’estil “carmelità-teresià”,
és a dir, en total pobresa de
mitjans que no permetien
l’edificació d’un monestir de
nova planta.
Una torreta rodejada d’un
jardí de regulars dimensions,
situada en el barri anomenat “Poble sec”, aleshores lloc
tranquil i poc edificat, es convertí en un petit monestir un
cop fetes les necessàries adaptacions.
L’església que, prenent espai
al jardí, es començà a edificar

l’any 1951, serví durant una
colla d’anys de Parròquia del
veïnat del Poble sec fins a la
inauguració de l’actual temple
de la Sagrada Família.
Les vocacions afluïren abundants i l’any 1955 la Comunitat constava ja de vint monges.
Arribà, però, el moment de la

urbanització del barri que es
convertí en l’eixample principal de la ciutat. En poc temps
sorgiren grans blocs de cases
altes i ben aviat el petit convent es trobà rodejat d’edificis
amb l’inevitable estrèpit de
tota mena de vehicles.
Apuntà la idea –que semblava
totalment utòpica- de cercar
un lloc més adequat per un
monestir de vida contemplativa. Després d’uns anys d’incertesa però també de molta
pregària i confiança en Déu,
amb la seva ajuda, es pogué
edificar un convent de nova
planta en un terreny situat a 3
quilòmetres de la ciutat, en el
terme de Jorba.
El trasllat s’efectuà el dia 6 de
juny del 1983, inaugurant-se
oficialment el nou monestir
el dia 11 del mateix mes, fins
l’actualitat. El culte a l’església,
i el servei espiritual al Monestir està confiat a la Comunitat
dels PP. Josefins de l’Anoia.
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economia i empresa

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

ORIOL AMAT @oriolamat

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

Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat
La #ComissióEuropea ha anunciat l’esperada revisió del marc de
governança econòmica: semestre europeu, seguiment dels desequilibris i (important) de les normes fiscals. El resultat del debat públic
que s’obre avui serà molt important en els propers anys #Obrofil

Espai patrocinat per

El departament d’Empresa i Coneixement té un pressupost de
1.592 milions d’euros per a l’any 2020, el que representa un increment del 17,5% respecte al 2017, i permeten incrementar les
partides de tots els àmbits competencials.

“S’ha d’aprofitar l’entrada
d’immigrants per millorar
el conjunt del país”
Manel Macià Martí
Consultor RRHH per competències
@talentiagestio

EL TALENT IMMIGRANT

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
L’economia manté una senda de creixement estable després de l’estiu que es podria mantenir en el primer trimestre de 2020 . Font: @cambrabcn

“Els plans d’igualtat han de
negociar-se amb la representació
dels treballadors ”
Santiago Portillo i Castellet
Advocat
@sportillolex

IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES
A LA FEINA:
ELS PLANS D’IGUALTAT

A
F

a uns dies en un espai públic
vaig escoltar una conversa
que em va deixar una mica,
o bastant, preocupat. Parlaven dels immigrants i la immigració.
Evidentment ja us podeu imaginar el
caire de la conversa...
La gent que ha vingut de fora a buscar
un millor futur per ells i les seves filles i fills ho fan per necessitat i no per
plaer. La immensa majoria d’aquestes
persones -perquè recordem-ho, són
persones- fugen d’un entorn de precarietat, pobresa i també ara de conflictes bèŀlics que hem provocat els
occidentals, doncs ens vantem de ser
els paladins de la democràcia i volem
exportar (imposar) el nostre precari model a d’altres països que no ho
han reclamat pas. Podríem ajudar a
aquestes persones en origen però no
es precisament el que s’està fent, al
contrari...

El fet constatat és que l’arribada de
persones d’altres països l’hem d’assumir com un fet que hem de gestionar
de la millor manera possible i aquesta
té un nom: humanitat. Aquesta paraula no tan sols comporta un acolliment
digne, no com ara, si no el d’oferir
també una formació a totes les persones que arriben, sobretot si aquestes són joves, per la senzilla raó que
estem faltats de professionals qualifi-

cats. Si no podem nodrir els llocs de
treball amb personal “autòcton”, els
que venen de fora ens han d’ajudar a
omplir cada vegada més aquests llocs
qualificats que no podem cobrir.
Hem de fer el possible per proporcionar un bon ensenyament a tothom
que ho necessiti, vingui d’on vingui.
Ens hi va el futur del país. Cada vegada als professionals ens costa més trobar perfils amb certes qualificacions.
Que jo sàpiga ningú neix amb un diferencial d’intel·ligència emanat d’una
raça o creença. Serem millors o pitjors
depenent dels nostres tipus d’intel·
ligència però tots, sense cap tipus d’exclusió, tenim un potencial si aquest es
forma adientment. Si podem modular
les competències actitudinals de tothom des de l’escola, com s’hauria de fer
ja, podem aconseguir formar a persones amb una igualtat de partida per no
ser excloses o arraconades en depèn de
quins tipus de feina. La immigració que
arriba a casa nostra no l’hem de veure
exclusivament per dur a terme feines de
baixa qualificació.
S’ha d’aprofitar aquesta entrada d’immigrants per millorar el conjunt del país
i no per aprofitar-nos d’una mà d’obra
barata en tasques que, els que no som
immigrants, ja no volem realitzar.

mb la finalitat de plena
igualtat de tracte entre homes i domes es va publicar
la Llei Orgànica 3/2017 d’
igualtat efectiva d’homes i dones, definint-se aquella igualtat com l’absència
de de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, especialment,
derivades de la maternitat, l’assumpció
d’obligacions familiars i estat civil.
En l’àmbit laboral la norma preveu
que les polítiques d’ocupació tindran
com a un dels seus objectius prioritaris augmentar la participació de les
dones en el mercat de treball i avançar en la igualtat efectiva entre homes
i dones. A aquesta finalitat s’imposa
a les empreses l’OBLIGACIÓ de respectar la IGUALTAT DE TRACTE i
d’oportunitats i l’adopció de MESURES adreçades a evitar qualsevol tipus
de discriminació laboral entre homes
i dones, mitjançant la implantació de
PLANS D’IGUALTAT.
Els plans d’igualtat són un conjunt
mesures adoptades, previ diagnòstic de la situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte
i oportunitats entre homes i dones i
eliminar la discriminació per raó de
sexe.
Els plans d’igualtat han de negociar-se
amb la representació dels treballadors
(en defecte efecte la meva opinió és
que caldrà constituir-la ad hoc per fer
efectiva la norma).
Arrel del RD Llei 6/2019 l’ obligació
de l’elaboració i aplicació de plans
d’igualtat s’estableix subjecta al següent calendari:

a) Empreses de 151 a 250 persones treballadores, data límit fins el 7 de març
de 2.020.
b) Empreses de 101 a 150 persones treballadores, data límit fins el 7 de març
de 2.021.
c) Empreses de 51 a 100 persones treballadores, data límit fins el 7 de març
de 2.022.
Les empreses de més de 250 persones
treballadores ja venien obligades.
Les empreses amb 50 o menys persones treballadores no estan obligades, el
que no impedeix la seva implantació
voluntària o que es pugui exigir per
conveni col·lectiu.
El Pla d’igualtat s’ha d’inscriure al Registre de Plans d’ Igualtat del Ministeri
de Treball, Migracions i Seguretat Social i de les Autoritats Laborals de les
Comunitats Autònomes.
Inscrit el Pla d’Igualtat, és obligatori el
seguiment del compliment de les obligacions en matèria de pla d’igualtat i
mesures efectives d’igualtat entre homes i dones.
En cas de no compliment la norma
contempla sancions d’entre 626 € i
3.215 € segons la gravetat.
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Aigua de Rigat
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Amb la col·laboració de:

Una companyia compromesa amb el medi ambient i la societat
Companyia constituïda a principis dels anys 20 del segle passat
amb l’objectiu d’oferir un servei
sostenible, de qualitat i de compromís amb les persones.

L

a missió d’Aigua de Rigat és
garantir l’accés a l’aigua a tota
la ciutadania del territori on
opera i també fer un ús eficient del recurs hídric. No obstant, la
companyia és plenament conscient
que el seu paper va molt més enllà de
la prestació d’un servei d’aigua a la
població. El seu servei té un impacte
directe sobre el medi ambient, el funcionament dels municipis i la qualitat
de vida de les persones que hi viuen,
així com sobre el desenvolupament de
la indústria i l’agricultura.
Per això, la companyia ha elaborat un
pla estratègic que estableix uns objectius per avançar en el compliment
de l’Agenda 2030 i dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible. Es tracta d’un full de ruta que permet seguir
treballant per donar resposta al seu
compromís amb la responsabilitat
mediambiental, social i econòmica.
En aquest sentit, Aigua de Rigat ha
dissenyat una estratègia centrada en
quatre eixos: la sostenibilitat mediambiental, el compromís amb les persones, la digitalització i la innovació.
Cadascun d’aquests quatre eixos s’han
definit amb l’objectiu que la companyia sigui un agent actiu que contribueixi al desenvolupament sostenible
de les comunitats on és present.

En matèria mediambiental, s’ha reduït l’emissió de gasos d’efecte hivernacle
(GEH) un 37,60% respecte el consum
de l’any 2017. Això s’ha aconseguit en
gran mesura perquè s’ha augmentat el
nombre de vehicles elèctrics que s’han
incorporat a la flota mòbil de la companyia fins al 26%. A més, Aigua de
Rigat compra energia elèctrica 100%
renovable. En aquest sentit, la companyia d’aigua està implementant alguns projectes com són la instal·lació
de plaques solars i picoturbines a les
seves instal·lacions, orientats a assolir l’autosuficiència energètica. La
companyia ha obtingut la certificació
del sistema de gestió de l’energia ISO
50001, que permet millorar l’eficiència i els costos relacionats amb l’energia i les emissions de GEH. A més,
s’ha adherit al programa d’Acords
Voluntaris per la reducció de GEH de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic
(OCCC). Finalment, dins d’aquest
àmbit cal destacar el reciclatge de la
runa provinent d’obres de canalització
de la xarxa amb l’objectiu de garantir
un ús sostenible de recursos i reduir la
petjada de carboni.
Aigua de Rigat garanteix el subministrament d’aigua a tothom que no pugui pagar-la. La companyia ha creat
diversos fons de solidaritat als municipis on opera per ajudar les llars en
situació de vulnerabilitat a fer front

Sector Gestió del cicle Integral de l’Aigua
Treballadors 28

a la factura de l’aigua. Aquests ajuts
inclouen pagar la totalitat del rebut o
bé fraccionar el pagament. L’objectiu
és que cap llar es quedi sense aigua
i també donar suport perquè aquestes persones i famílies puguin superar les seves dificultats. L’any 2018 la
companyia va destinar 15.000 euros
a aquests fons als sis municipis de
l’Anoia on dona servei, de forma que
98 llars en situació de vulnerabilitat
econòmica van pagar zero euros pel
seu servei d’aigua.
Fa un any, Aigua de Rigat també va
obrir les portes de l’Espai Aigua Cal
Ratés, un espai de divulgació interactiu i lúdic adreçat principalment a
nens i nenes de 8 a 12 anys, situat a
Igualada. Es tracta d’un equipament
que permet descobrir el cicle urbà de
l’aigua i la gestió que se’n fa tot jugant
i intervenint en la mateixa exposició.
D’altra banda, l’empresa ja fa anys que
desenvolupa un programa educatiu
anomenat Aqualogia, que té com a
objectiu donar a conèixer aquest mateix cicle natural i urbà de l’aigua a les
escoles. “Amb les sessions d’Aqualogia
aconseguim que l’alumnat entengui
que la gestió de l’aigua és complexa
i que és necessari fer-ne un consum
responsable perquè té conseqüències
sobre el medi ambient, la societat i
l’economia”, afegeix David Gall, gerent
d’Aigua de Rigat.

per seguir treballant per millorar en
aquesta línia de compromís amb les
persones i amb el medi ambient”; comenta Gall.

En relació a la digitalització, Aigua de
Rigat va implantar un sistema d’avisos
als usuaris via SMS que permet informar-los en temps real de les incidències en la xarxa de distribució. A més,
promou la digitalització dels seus
usuaris a través de campanyes com
“Els boscos vius. I la correspondència digital”, que espera assolir un increment significatiu dels usuaris que
es passen a la factura electrònica per
reduir així la generació de residus. La
campanya, però, no només té un objectiu mediambiental, sinó que també
té un vessant social: col·laborar amb el
Programa de Pobresa Energètica de la
Creu Roja. Per cada nova alta, Aigua
de Rigat dona 1€ a aquest programa.
Totes aquestes iniciatives en matèria Amb aquesta donació a la Creu Roja,
social van rebre el reconeixement de Aigua de Rigat reforça el seu comprola UEA en l’edició del 2019 dels seus mís per a garantir l’accés a l’aigua a la
premis: Aigua de Rigat va obtenir el població vulnerable.
Premi UEA 2019 al Compromís Social de l’Empresa. “Aquest guardó Pel que fa a la innovació, la comparepresenta per a Aigua de Rigat un nyia està desplegant la telelectura als
reconeixement al camí recorregut du- municipis on gestiona el servei d’airant aquests darrers anys i un estímul gua. La telelectura permet fer un ús
més eficient del recurs hídric perquè
detecta excessos de consum en temps
real i per tant, evita que es malbarati
l’aigua. A més, amb aquesta tecnologia l’usuari pot accedir a les lectures
del seu comptador des de qualsevol
dispositiu mòbil, obtenir gràfiques
amb l’evolució del seu consum i parametritzar alarmes de fuita. Actualment, el 60% del parc de comptadors
dels usuaris d’Aigua de Rigat ja està
dotat d’aquest sistema.
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#latevaveu
l 2018 @ajigualada va tallar arbres a l’avd. Barcelona sent substituïts per rajoles, a la Ctra. Manresa podem obs. les soques, el 2019 va tocar el parc
Les Comes i ara toca els del Polígon. Els arbres
són molt importants per les ciutats i per lluitar
contra el #CanviClimàtic.

Daniel Macia Marti @Macia_daniel
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La família de la nena de Cabrera
d’Anoia morta en una operació
fa 5 anys, demana que es
resolgui el recurs judicial

2

Detenen un veí d’Igualada per
cometre set robatoris violents a
la ciutat

Instants de La Veu

3

els @gegantskp celebren el seu 120 aniversari
amb una festa que farà història!!! NO agafeu
compromisos aquest dia, estem preparant una
festa molt especial!! Aviat us donarem més informació.
Un incendi al carrer Sant
Domènech d’Igualada crema
tota la cuina d’un pis

@veuanoia

Gegants Capellades @gegantskp
Roda de premsa. Demanem a Marc Castells que
deixi d’improvisar el futur del Rec i aturi les ocurrències al solar municipal de Santa Anna. En
aquest terreny propietat de l’Ajuntament cal fer-hi
habitatge públic, equipaments i un corredor verd.
No només un parc.

Igualada Som-hi @IgualadaSomhi

El pas de vianants de l’Escola
Mowgli, més segur

A ”L’hora del conte” parlem de la PAU. Fa pocs
dies ens aplegàvem per celebrar el ”DENIP”
Però... com podríem explicar als infants què és
la pau? La pau es construeix dia rere dia a través
de petites accions. I, per sobre de tot, la pau neix
quan estimem i ens sentim estimats

Escolàpies-Igualada @EscolapiesIGLD

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#115 Enric Conill Tort

Malament @tv3cat passant de puntetes sobre les
actuacions de la BRIMO en els dies post sentència i a més fent una aturada per publicitat. Malament, tirant a fatal. #MossosTV3

Toni Marlès @tonimarles

Soc l’Enric Conill Tort, tinc 38 anys i soc arquitecte. Des de fa un temps compagino l’arquitectura en el meu despatx, amb la política. Encapçalo l’equip d’ERC a Igualada i soc el cap de
l’oposició de l’Ajuntament de la ciutat.
Juntament amb la Maria tenim tres fills i tots cinc fem un equip al qual adoro. Som apassionats
de la muntanya.
M’estimo Igualada i la seva gent i treballo perquè la ciutat afronti una modernització necessària
per encarar el futur. Tota la meva vida l’he fet a Igualada i he participat en entitats i associacions. La meva família i el Cau em van donar uns valors i una estima al país, que intento portar a
la pràctica en el meu dia a dia. Aspiro i treballo per tenir un país lliure i just.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
La feina feta per les forces progressistes en el nou govern de la ciutat ha permès la modernització, la millora de les comunicacions, la creació d’oportunitats econòmiques i la reducció de
les desigualtats socials.

Quedar-se amb només 18 jugadors del 1°equip
al febrer, fer el ridícul al mercat d’hivern, canviar
d’entrenador i que et diguin que no les primeres
opcions. I quan semblava que no es podia fer pitjor, et critica públicament el capità i millor jugador del món

Núria Vicens @nuriavicens
Esperant la fulminant destitució de l’@EAbidalOfficial i la @martapascal Darrera d’ells, i ordenats de major a menor, vagin dimitint @jmbartomeu& cia i @davidbonvehi & cia

Toni Palmés @tonipalmes
La justícia escocesa no ha fet cas al jutge del Suprem Pablo Llarena, que dilluns va demanar al
Regne Unit que executi l’ordre de detenció contra Clara Ponsatí perquè considera que, després
del Brexit, ja no té immunitat a Escòcia.
La consellera ja es a Brusel·les

Jaume Singla Sangra @jaumesingla
Sí, sí, mucho quejarse de las ocurrencias del enfant terrible, que si tenemos que hacer una nueva
planificación urbana del REC, que si lo queremos
100% sostenible, viviendas sociales...mucho bla,bla,bla tiene @IgualadaSomhi. Que la oposición
sumáis 11!!! Si queréis podéis!!.

La Trucha @osozampon
Algun dia hauríem de parlar de la idoneïtat que
un militar com Pere Vives Vich (el ”general Vives”)
doni nom a una rambla, un passatge i un institut
d’Igualada (i antigament a l’aeròdrom), a més de
tenir un monument en ple passeig Verdaguer
FOTO: Cesc Sales

Joan Domingo @joan_do
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Maria Enrich, alumna
de l’IES Pere Vives,
premi Natividad Yarza

Natividad Yarza. / ARXIU
REDACCIÓ / LA VEU

E

nguany, com a acte
central del Programa
del 8 de Març que es
coordina des de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena,
a més del ja tradicional lliurament del premi del Concurs de Portades, tindrà lloc
l’entrega de la primera edició
del Premi Natividad Yarza a
la recerca en gènere, destinat
a aquells treballs de recerca
presentats en el curs acadèmic
2019-2020.
El premi està dotat amb
1.000€, repartits entre la persona guanyadora i el centre
que hagi tutoritzat el treball de
recerca en forma d’activitats
de coeducació.
La Comissió avaluadora dels
treballs ha estat formada per
docents de tres centres educatius de la Conca, les tècniques
d’ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada i l’Ajuntament
de la Pobla de Claramunt, una
persona referent de l’entitat
Dones amb empenta i l’agent
d’Igualtat de la Mancomunitat. Aquesta comissió va emetre el veredicte el passat divendres 24 de gener, premiant el
treball de Maria Enrich, alumna de l’INS Pere Vives Vich,
titulat: “Aquesta cançó és per
dir-te adéu. Dones i música;
transformació social” .
Amb tot, cal destacar que les
tres primeres classificades,
Maria Enrich, Aran Castells i
Mariona Vidal, han mantingut poca distància en la puntuació dels seus treballs. Aran
Castells va presentar el treball
titulat: “Feminism and Virginia Woolf ’s legacy to women
artists” i Mariona Vidal: “La
coeducació com a eina pedagògica”.
Des de la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena es valora positivament el nivell de partici-

El premi està dotat amb
1.000€, repartits entre la guanyadora i el
centre que ha tutoritzat
el treball de recerca en
forma d’activitats
de coeducació
pació, ja que tot i ser el primer
any de l’edició d’aquest premi,
s’han presentat un total de set
treballs de recerca de molt
bon nivell acadèmic.
Qui va ser Natividad Yarza i
per què se li dedica un premi
Va néixer a Valladolid l’any
1872, va estudiar a l’Escuela
Normal de Maestras d’Osca i,
a partir de 1906, va exercir en
diversos pobles de Catalunya i
Aragó, entre els quals cinc de
l’Anoia: Santa Margarida de
Montbui, Vilanova del Camí,
Igualada, Bellprat i la Pobla
de Claramunt. Va ser una republicana conseqüent, va participar en l’activitat política
d’aquell període apassionant i,
a les eleccions municipals del
14 de gener de 1934, va convertir-se en la primera alcaldessa elegida per sufragi popular a Catalunya i Espanya.
Ho va ser de Bellprat. Quan va
produir-se l’alzamiento franquista, el 1936, ja tenia 63 anys
d’edat, però va allistar-se immediatament per anar al front
d’Aragó a fer costat a les forces
lleials a la República. Després
va romandre a Barcelona i,
acabada la guerra, va marxar
cap a l’exili.
L’acte de lliurament del premi tindrà lloc el divendres 6
de març, a les 12.00h a la sala
d’actes de l’INS Pere Vives
Vich, i comptarà amb la presència de les regidores d’igualtat i d’estudiants de primer
curs de Batxillerat de diferents
centres educatius.

El jove igualadí Xavier Vives, nou
convidat als Dimarts Disruptius
REDACCIÓ / LA VEU

X

avier Vives, és el
nostre proper convidat als Dimarts Disruptius de l’Ateneu Igualadí
i Disseny Igualada. Aquest
jove igualadí és cofundador
de Vocdoni.io un sistema de
vot universalment verificable i
resistent a la censura.
De forma prèvia a Vocdoni ha
estat 2 anys dedicat a diferents
projectes que exploren models
alternatius d’identitat i governança fent ús de tecnologies
descentralitzades tals com la
Blockchain.
Cadena de Blocs
Es tracta d’una tecnologia que
es tradueix com a ‘cadena de
blocs’, que esdevé una manera
d’emmagatzemar transaccions
de dades, no només econòmiques, més segura i fiable que
les anteriors. La manera de
desar aquestes dades es fa en
blocs, que estan encadenats i
xifrats per tal de protegir la seguretat i privacitat. Les còpies
d’aquestes transaccions les tenen tots els participants de la
blockchain.
Un dels principals objectius
del treball de Xavier Vives és
explorar en disseny de sistemes de gestió d’informació
descentralitzats. Posarem algun exemple per acostar-nos
a la temàtica: quan fem una

Xavier Vives. / DD

Un dels principals
objectius del treball de
Xavier Vives és explorar en disseny de sistemes de gestió d’informació descentralitzats
transferència al compte d’una
altra persona necessitem el
banc de les dues perquè aquesta es faci efectiva.
La idea d’aquestes propostes
de descentralització és que
aquesta transacció es pugui
donar sense necessitat dels intermediaris, en aquest cas els
bancs, gestionat directament
pels individus que esdevenen
totalment autònoms. Algunes
possibilitats que ofereix serien que permet gravar vots en
unes eleccions, gestionar millor la informació de les perso-

RESERVES: 93 806 05 55

nes o inclús fer impossible el
frau fiscal.
Entrem al que en altres moments anomenàvem “la dimensió desconeguda”... és un
món que ja existeix, és un món
que és el nostre, però alhora
desconegut i desconcertant.
Tenim la voluntat de conèixer bé les opcions que ofereix
perquè serà el nostre futur i el
dels nostres fills i filles.
L’acte tindrà lloc el proper 11
de febrer a les 20h a la sala de
socis de l’Ateneu Igualadí. Es
parlarà de blocs, d’independència, de consens i d’informació digital. Si voleu conèixer una mica millor el nostre
convidat amb diferents vídeos podeu consultar el web de
l’aventura dels dimarts més
disruptius: dimartsdiruptius.
cat.

MENÚ A PARTIR DE 33€
AMB INFLABLES I FI DE FESTA
PER A GRANS I PETITS

Restaurant Scorpia - Ctra. NII, km 559,1 - 08711 Òdena-Igualada (BCN) - scorpia@restaurantscorpia.cat
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Dimarts, xerrada a la
Biblioteca sobre
educació sexual a casa

El Consell s’adhereix a l’Agenda
2030 per fer l’Anoia més sostenible

REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper dimarts, 11
de febrer a la biblioteca Central d’Igualada
tindrà lloc la conferència titulada: Parlem de sexe a casa.
Plantejar-nos com volem fer
una bona educació sexual
amb la nostra canalla és molt
important. Aquesta xerrada
pretén donar eines per a ajudar a les famílies a que la sexualitat no sigui un tema tabú
a casa i es visqui de manera
natural i amb salut.
L’educació sexual i afectiva
s’ha d’entendre com una educació per a la vida. Per això és
tan important que els adults
sapiguem donar resposta a la
curiositat, els dubtes i les inquietuds dels infants i adolescents que tenim a casa.
Elena Crespi, psicòloga i assessora en salut sexual, ens fa
reflexionar sobre les nostres
actituds i habilitats psicològiques i socials a l’hora de
gestionar el coneixement de
la sexualitat i tractar el tema

Elena Crespi.

amb els fills. Aquí hi trobareu
informació sobre els aspectes
més rellevants de la sexualitat infantil i adolescent i sobre
aquelles qüestions d’homosexualitat, embarassos, estereotips de gènere... que hem
d’aprendre a abordar sense
prejudicis, amb naturalitat i,
sobretot, amb molt d’afecte.
Elena Crespi és Psicòloga,
sexòloga, terapeuta de parella
i psicòloga perinatal. Autora
dels llibres: Parlem de sexe a
casa i Habla con ellos de sexualidad. La conferència l’organitza l’ Associació de Psicòlogues
i Psicòlegs de l’Anoia. (APPA)

Encàrrec per al nou
projecte del Mercat de
la Masuca
JP / LA VEU

E

l mercat municipal
de la Masuca va camí
de tenir una històrica
remodelació. L’alcalde Marc
Castells va confirmar recentment que ja s’ha encarregat a
un estudi especialitzat el projecte de renovació del mercat.
En concret, a Angerri Consultors SL, l’equip del què fou
Director General de Comerç
de la Generalitat en els temps
del president Pujol, Jaume
Angerri, des de 1990 al 2004.
Per a Castells “d’aquí uns tres
anys s’acaben les concessions
al mercat municipal, i serà

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

Jaume Angerri.

l’hora de posar en marxa una
important renovació. Hem
encarregat l’estudi a l’equip
d’en Jaume Angerri perque
va fer el mateix amb el nou
mercat d’Olot, que ha estat
un èxit”.

Ple del Consell Comarcal de l’Anoia. / ARXIU
REDACCIÓ / LA VEU

E

l ple del Consell Comarcal de l’Anoia ha
donat suport l’Agenda
2030 de l’ONU i als 17 objectius que contempla, tot aprovant per unanimitat una moció presentada pel govern de
l’ens. Es tracta del marc polític
internacional que actua de full
de ruta per a la sostenibilitat
de la vida de les persones des
d’una perspectiva social, cultural, econòmica i ambiental.
Els cinc pilars sobre els quals
es construeix l’Agenda són
Planeta, Persones, Pau, Prosperitat i Aliances.
El vicepresident primer del
Consell, Jordi Cuadras, afirma
que “ens adherim als compromisos de l’Agenda 2030 amb la
voluntat de liderar, al nostre
territori, l’aposta per una gestió responsable i respectuosa
amb el medi ambient, la cultura, les condicions laborals,
l’equitat de gènere i el retorn
social i econòmic. No podem
ser espectadors d’aquests objectius marcats per l’ONU i,
per això, ens comprometem a
adoptar-los, de manera transversal, en el funcionament
dels diferents departaments i
al Pla d’Acció Comarcal”. Cua-

L’ens comarcal treballarà, en aquest mandat, per la implicació
de la ciutadania i pel
desenvolupament dels
17 objectius que estableix aquesta Agenda,
aprovada per l’Assemblea General de l’ONU
l’any 2015
dras recorda que “el Consell ja
desenvolupa accions que estan
estretament relacionades amb
aquesta Agenda, com l’aposta
per la millora del reciclatge
amb el sistema porta a porta,
les ajudes en transició energètica, l’impuls de l’economia
social i solidària, la promoció
del turisme respectuós amb
l’entorn i sostenible, les polítiques de feminisme i LGTBI
i projectes de sobirania alimentària i promoció del producte quilòmetre zero, entre
altres. Volem anar més enllà
i convertir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible
en el pal de paller de l’acció de
govern”.
El govern de l’ens, doncs, es
compromet a treballar en

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!
2a OPORTUNITAT
www.iuristriviumadvocats.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07

aquest mandat per la sensibilització i pel desenvolupament
d’estratègies que permetin
avançar en aquest àmbit, generant polítiques de cohesió a
nivell comarcal i col·laborant
per la construcció i implementació conjunta d’una estratègia de l’Agenda 2030, tant
a nivell local, comarcal, europeu i mundial. El Consell Comarcal es compromet també a
treballar per implicar la ciutadania en aquests objectius
i també per la consecució del
Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere, promovent la seva implementació
a les empreses i institucions de
la comarca.
A més, segons el compromís
assumit, es volen enfortir les
polítiques públiques acceleradores que són part del treball diari dels governs locals
i comarcals des de l’Agenda
Urbana; les polítiques de gènere, inclusió i lluita contra
la desigualtat; la participació
ciutadana, la transparència i
el govern obert; la salut i l’educació; la transició ecològica,
la resiliència i la sostenibilitat
ambiental; el consum responsable, la generació de treball,
la cooperació descentralitzada
i la cultura, d’entre d’altres.
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Caritas obre una llar
compartida per a
persones en risc
d’exclusió

Avui, trobada anual del Grup d’Orquídies de
l’Anoia a Can Alemany
REDACCIÓ / LA VEU

A partir d’aquest any Igualada
disposarà d’un pis d’acollida
per a homes en risc d’exclusió. Aquest projecte té com a
objectiu proporcionar unes
condicions de vida digna a
les persones, tot facilitant un
acompanyament des dels serveis de l’entitat, i així poder
avançar cap un camí propi i
autònom.
Càritas ha rehabilitat el pis per
obrir-lo i donar resposta a una
necessitat que fa temps que detectava. A Càritas hi acudeixen
amb persones que no tenen
recursos econòmics ni xarxa
personal que els permetin tenir
un lloc on viure. Es va plantejar d’aquest projecte conscients que per començar un camí
d’integració a una vida digna i
autònoma primer cal tenir un
lloc on viure per poder tenir la
tranquil·litat que permet posar
l’atenció en la formació, la recerca de feina i la participació
en la vida de la ciutat.
Amb l’habitatge es resoldrà
momentàniament el primer
dels reptes que tenen les persones que es troben abocats al
carrer, quedant pendent aconseguir els plens drets socials.
La manca de drets socials i del
dret al treball en molts casos
van lligats a les dificultats que
comporta la llei d’estrangeria,
la qual no es pot deixar de denunciar.
L’alternativa a les dificultats
d’una legislació injusta és el
treball comunitari que passa
pel veïnat, les institucions com
el casal o els clubs esportius,
les entitats, i altres. L’entitat
vol donar les gràcies al suport
de l’Ajuntament i a altres empreses que han col·laborat en
l’arranjament i l’acondiciament
del pis.
Per Càritas l’activitat no és un
inici, és més una continuïtat
perquè aquesta casa ja va estar
plena de vida quan les Germanes Vedrunes van acollir a
infants amb risc. Es vol recollir i preservar l’esperit de les
germanes i els seus sabers en
aquesta nova etapa.
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vui divendres 7 de
febrer de 2020 tindrà
lloc la Trobada anual
del Grup d’Orquídies de l’Anoia a Can Alemany a Santa Margarida de Montbui. A partir de
les 19:30h.
El 2019 ha estat l’any de debut
del projecte que vol determinar
quantes espècies d’orquídies
silvestres hi ha actualment a la
comarca de l’Anoia i quina és
la seva distribució i fenologia.
La voluntat és poder publicar
un Atles de cara al 2025 com ja
han fet altres comarques com
la Garrotxa i el Solsonès. És un
projecte basat en la ciència ciutadana i fet com a tasca col·laborativa, on els voluntaris, que
a dia d’avui en són més de 50.

A partir de fotografies fetes a
camp i les dades recollides utilitzant la APP Naturalist, la informació es bolca al núvol (Ornitho). Això permet obtenir la
informació necessària per elaborar els mapes de distribució
de les diverses espècies.
Durant el treball de camp
d’aquest primer any, s’han
obtingut fins a 1084 cites repartides per tota l’Anoia, però
sobretot de la Conca d’Òdena.
Abans de començar el projecte n’hi havia només 27 dins el
portal Ornitho que recull les
dades. Durant aquest any s’han
arribat a identificar fins a 35
espècies diferents segons el criteri del Grup Orquidiològic de
Catalunya- ICHN que ja porta
anys treballant i donant suport
a diversos atles comarcals com

el del Grup d’Orquídies de
l’Anoia.
En la trobada es farà una explicació sobre la feina feta el 2019
i també una xerrada formativa
per part d’en Xavier Sanjuan,
membre del Grup Orquidiològic de Catalunya, que ens
explicarà com identificar les
diferents espècies d’orquídies
i ens explicarà curiositats de

l’apassionant món de les orquídies del nostre país.
Acte obert a tothom que tingui
interès en la natura i en les orquídies silvestres de Catalunya
en particular. Tothom que tingui ganes de conèixer i sobretot col·laborar en el projecte hi
serà benvingut. Més informació a www.orquidiesanoia.cat.

Eixarcolant busca voluntaris per a la propera
Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
REDACCIÓ / LA VEU

E

l dissabte 4 d’abril es
durà a terme la 5a
edició de la Jornada
Gastronòmica de les Plantes
Oblidades, un esdeveniment
que té per objectiu potenciar
l’ús de les espècies silvestres
comestibles i les varietats agrícoles tradicionals en desús per
tal de transformar el model
de producció i consum d’aliments actual per un de més
sostenible i més respectuós
amb el medi ambient.
Es tracta d’un esdeveniment
organitzat per l’entitat sense
ànim de lucre Col·lectiu Eixarcolant, i tothom qui participa
en les tasques de coordinació i
preparació prèvia de la Jorna-

da ho fa de forma voluntària.
Alhora, per garantir la bona
preparació i desenvolupament
de la Jornada és necessària la
implicació de més d’un centenar de voluntàries i voluntaris
sense els quals aquesta jornada seria impossible de desenvolupar.
Més activitats
La Jornada atrau visitants i ponents d’arreu del país i també
de l’estranger, i ha augmentat
considerablement el nombre
i la diversitat de les activitats
per tal que tothom pugui trobar a l’agenda aquell taller, ponència, dinar, parada o documental que més s’adeqüi a les
seves preferències.
Des del Col·lectiu Eixarcolant

cerquen voluntaris i voluntàries que desitgin fer possible la 5a edició d’aquest
esdeveniment que creix any
rere any a la ciutat d’Igualada i que ha assolit un nivell
de maduresa i d’importància
estratègica molt elevat per
fer possible un nou model de
consum. Per participar com
a voluntaris o voluntàries a
la Jornada, i viure-la des de

dins, només heu d’omplir el
formulari que podreu trobar
al web www.eixarcolant.cat
El programa oficial de la Jornada es farà públic el dissabte 1 de febrer, amb més de
120 activitats per a tots els
gustos. Podeu mantenir-vos
informats a través del portal
web i dels perfils oberts a les
xarxes socials amb el nom
d’Eixarcolant.

OFERTA DE FEINA
Ajudant/a de jardineria

amb experiència demostrable en jardins i en manteniments i poda.
Feines a realitzar:
- ajuda en planificació i execució de treballs de jardineria
- plantació, reg i manteniment de jardins
- sega, desbrossar, poda d'arbres i arbustos
- cultiu de jardins
- abonament i aplicació de productes fitosanitaris
-ús de maquinària de jardineria: desbrossadora, tallagespa, retallavores, motoserra i podadora
Imprescindible:
Carnet de conduir B1 i coneixement del català parlat, llegit i escrit.
Es valoraran també coneixements de lampisteria i paleta.
Durada del contracte:
3 mesos amb possibilitat d’ampliació
Sou: valorable segons experiència del candidat
Horari i jornada:
De 8 a 13 hores i de 14:30 a 17:30
De dilluns a divendres
Incorporació: immediata
Lloc de treball: Calaf i rodalies

Dades de contacte:

Feu arribar els vostres CV amb el vostre telèfon a:
roger@calhuguet.cat
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El Circ Rosa Raluy,
a Igualada
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Un centenar de persones al
Sopar solidari de Mans Unides
MANS UNIDES / LA VEU

Josep Elias Farré.- Des de
la setmana passada actua, a
l’avinguda Catalunya, la tercera companyia Raluy; concretament el de la Rosa, filla del
recentment traspassat Carlos,
director que era del Circ Raluy
Històric.
La Rosa va veure despertar les
seves idees i crear coses més
innovadores, recolzades, però
amb la tradició i decidí crear
la seva companyia pròpia. Per
això el seu espectacle es titula “Verkame”, paraula que, en
Esperanto, significa despertar.
Un jove deixa de dormir i descobreix el món dels pallassos,
ballarines, actors i acròbates...
Aquesta companyia ha guanyat el Premi “Zirkòlica” 2019,
al millor espectacle de carpa.
L’Ajuntament d’Igualada, sabent de la relació personal que
la Rosa Raluy té amb la igualadina Marina Tomàs Jorba, ha
col.laborat amb aquestes exhibicions artístiques que es presenten en aquesta ciutat, on
nasqué l’àvia de la propietària.
La Rosa i el seu marit, William, ja són coneguts pel públic
igualadí, davant del qual ja
han actuat en diverses ocasions, juntament amb la seva
família. Estaran, encara fins el
diumenge, 9 de febrer.

E

l dissabte passat el
grup de Mans Unides
va portar a terme el
tradicional sopar solidari al
saló d’actes del col.legi Mares
Escolàpies. Unes 100 persones vam gaudir d’una nit de
germanor i solidaritat. El germà de l’ordre Mercedària Juan
Carlos Cabrera va compartir
amb nosaltres les seves experiències des de Moçambic un
testimoni molt ric i colpidor.
Des d’aquí li donem les gràcies i l’encoratgem a seguir treballant pels més pobres i desafavorits de la terra. Durant
el sopar vam donar la benvinguda a la nova coordinadora
de Mans Unides d’Igualada la
Anna Maria Castelltort i vam
acomiadar a la Dolors Mateu
que passar el relleu en el càrrec, passant a ser una voluntària més de la nostra entitat.
A totes dues els hi donem les

La Jove Cambra
d’Igualada, amb
presència a la Fundació
de Joves Cambres de
Catalunya
gràcies per la tasca feta i la tasca que portarà a terme d’aquí
en endavant. També volem
agrair a totes les persones que
un any més heu fet possible
que haguem pogut dur a terme el nostre sopar solidari.
Volem compartir amb tots
els lectors que aquest divendres dia 7 és el dia del “dejuni
voluntari” de Mans Unides i
diumenge dia 9 tots els qui

vulgueu col·laborar amb la
nostra entitat, ho podreu fer
a les parròquies de la ciutat on
es farà la col·lecta per Mans
Unides.
També si voleu podeu fer-vos
socis a través de la web de
Mans Unides. Totes els diners
de l’entitat és destinen a finançar projectes als països més
desafavorits.

El grup Tech&Drinks presenta les
novetats dotNET de Microsoft

El Punt Comarcal
de l’AECC amplia els
seus horaris

El 14 de febrer,
Festival de dansa pel
càncer infantil
El proper 14 de febrer es farà
un festival de dansa per recollir fons per la investigació del
càncer infantil a les 8 del vespre al teatre l’Ateneu.
La recaptació íntegra anirà
destinada a l’hospital Sant
Joan de Déu. Això és possible
gràcies a la participació voluntària dels següents grups:
Agrupació folklòrica igualadina, Estudi de ballet Montserrat Andrés, L’aula, escola
de dansa, Escola de dansa del
Consell Comarcal, Urban essence Dance School, Bitrac
Dansa, Auntempo i Espai de
dansa, música i teatre artístic.
També es vendrà entrades fila
zero al vestíbul de l’hospital
d’Igualada, de 9h a 13 h durant la setmana del 10 al 14
de febrer. Totes les entrades
tenen un cost de 5 euros.

El passat dimecres dia 29 de
gener, la Jove Cambra Internacional va participar a la trobada simultània entre empreses (BNE – Business Network
Event) a Molins de Rei, com a
entitat impulsora de l’activitat.
Posteriorment, es va realitzar
una reunió de la Fundació Privada de Joves Cambres de Catalunya on hi va haver el canvi
de patrons de la fundació. El
nou president és el tarragoní
Xavi Bielsa, la secretària és la
reusenca Anna Frixach i formen part també del patronat
de la fundació els igualadins
Magí Senserrich i Xènia Castelltort.

Eduard Tomàs, durant la seva intervenció al Tech&Drinks. / TD
REDACCIÓ / LA VEU

E

l col.lectiu d’enginyers
informàtics i professionals del sector TIC
d’Igualada i comarca va tornar
a trobar-se en una de les sessions Tech&Drinks. En aquesta
ocasió el meetUp va ser patrocinat per l’empresa associada
MPMSoftware líder en solucions tecnològiques per a grans
empreses asseguradores a nivell internacional.
En aquesta nova sessió sota
el format habitual de doble
ponència va participar l’Eduard Tomàs (@eiximenis) en-

ginyer informàtic igualadí
premiat com a Most Valuable
Professional (MVP) en Developer Technologies, guardó
que concedeix Microsoft al
mèrit professional en el món
del desenvolupament. Tomàs
va parlar sobre les novetats
de dotNET de Microsoft amb
la inclusió de dotNET Core i
el futur del reconegut entorn
de treball per al desenvolupament de programari.
Posteriorment en Jose Ramos
(@jrsrubio) de Piera i ponent
dotNET 2019 va parlar sobre
les Aplicacions en temps real
amb SignalR Core amb una

demo d’aplicació en directe
usant Azure SignalR i Azure
Functions.
Aquesta trobada va ser possible gràcies a les empreses
locals MPMSoftware, Cubus
Games, TICAnoia, La Maca i
La Lenta. Tech&Drinks és un
col·lectiu de més de 200 professionals, estudiants i nerds
amb passió per la tecnologia i
especialment per les TIC que
organitzen trobades espontànies i informals per exposar
les seves experiències i coneixements tot prenent una cervesa. També s’emet en directe
a través de Youtube Live.

El Punt Comarcal de l’Anoia
de l’AECC amplia el seu horari
d’atenció a l’usuari a partir del
proper dilluns 03 de febrer. A
partir d’ara, el centre ubicat a
la Rambla Nova, 32, d’Igualada, estarà obert de dilluns
a dijous, de 09.30 a 14 hores,
i divendres de 09.30 a 13.30
hores. A més, les tardes de
dilluns i dimecres oferirà els
seus serveis de 15 a 19 hores.
Amb aquest centre assistencial
es dona servei d’atenció psicològica per a pacients i familiars, atenció social per aquelles
persones que ho necessitin, i
es realitzen campanyes de prevenció i detecció precoç del
càncer.
El centre d’Igualada és un dels
quatre punts d’abast comarcal
que, actualment, l’AECC-Catalunya contra el Càncer disposa a la província de Barcelona, juntament amb els Punts
Comarcals del Maresme (a
Mataró), del Vallés Oriental (a
Granollers), i del Garraf-Alt
Penedès (a Vilanova i la Geltrú).
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Sant Valentí, el Dia dels Enamorats: per què?

En quins països se celebra el 14
de febrer?
Aquest 14 de febrer se celebra
a molts països europeus (Espanya, Àustria, Bèlgica o França,
entre d’altres) com el dia internacional dels enamorats, però,
no tothom celebra Sant Valentí
el mateix dia. Fins i tot en alguns llocs canvia el significat.
Sense sortir del vell continent,
destaquen Finlàndia i Estònia.
En aquests llocs, el Dia de Sant
Valentí és tot un homenatge a
l’amistat i rep el nom de ‘Sobrapäev’ i ‘Ystävän Paiva’, respectivament. Fins i tot sol ser una
data preferida per demanar matrimoni i casar-se.
Regalar petits poemes
als països nòrdics
Un altre cas curiós és el de Dinamarca i Noruega. Allà es
manté una tradició que és regalar ‘Gaekkebrev’: petits poemes
amb rimes divertides que els
homes envien a les dones de forma anònima. De fet, el remitent
es posa amb tants punts com
lletres tingui el nom de l’enamo-

rat. Un joc en el qual si la dona
encerta qui li envia el poema
aconsegueix un ou de Pasqua i
si perd, ella ha donar-lo a ell.
A destacar també, el regal de
‘porcs’ a Alemanya o la col·locació de cinc fulles de llorer a Anglaterra, una a cada cantonada
del coixí i una altra al centre, per
intentar atraure el futur marit.
En alguns països d’Amèrica Llatina com Xile, Cuba, Equador,
Puerto Rico, República Dominicana o Uruguai aquest dia es
celebra també el 14 de febrer, un
dia en què els regals més recurrents són flors, cartes o bombons, entre d’altres.
Per exemple, a Puerto Rico
aquest dia 14 commemora
l’amor i l’amistat i es té per costum intercanviar regals entre
amics. Per exemple postals,

xocolates, roses, peluixos o perfums, entre d’altres. És tradició
que alguns enamorats es vesteixin de vermell i, com a Cuba, es
creuen bústies per dipositar les
cartes d’amor.
En altres països com Perú també celebra l’amistat i és un costum regalar bombons de xocolata confeccionats especialment
per a l’ocasió. A més, entre els
regals més preuats es troben les
orquídies, originals de la flora
peruana o la poesia d’alguns
dels seus grans escriptors.
Però la data canvia i es trasllada a l’octubre, com a Uruguai.
Mentrestant, a Bolívia se celebra
el primer dia de primavera, el 21
de setembre, fent exaltació de
l’afecte i de l’afecte amb regals,
flors i targetes.
Canvia la data a el tercer dis-

sabte de setembre a Colòmbia,
moment en què se celebra el dia
de l’amor i l’amistat, conegut fa
uns anys com el dia dels nuvis.
Una particularitat d’aquesta
celebració és que es realitza el
joc de “l’amic secret”, que consisteix a introduir els noms de
les persones participants en un
recipient per després escollir un
a l’atzar. La persona que li toqui
serà l’amic secret i, sense que se
n’adoni, ha de regalar dolços,
flors i targetes durant tot el mes.
A la fi, hi haurà un regal definitiu el dia que es triï, si és que es
desvetlla qui va regalar a qui.
Al Brasil aquesta festivitat porta
per nom el ‘dia dos Namorados’
(dia dels enamorats) i és el 12 de
juny, en memòria de Sant Antoni de Pàdua. Una celebració en
què també s’intercanvien regals.

14 de febrer

Sant
Valentí

Diga-li amb
una flor que
l’estimes!

Una dolça manera
de regalar el teu amor
i omplir la vida
d’una feliç dolçor.
B

dia dels
enamorats
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Sentència de mort
A l’assabentar-se, Claudi II va
sentenciar a mort a Sant Valentí,
el 14 de febrer de l’any 270, al·
legant desobediència i rebel·lia.
Per aquest motiu, es commemora cada any el Dia de Sant
Valentí.
A més, com a curiositat, quant
a la comercialització d’aquesta
celebració, la primera ressenya
que existeix és la que assenyala la nord-americana Esther A.
Howland com la precursora de
la venda de targetes regal amb
motius romàntics i dibuixos
d’enamorats que va idear i va
realitzar a mitjans de la dècada
de 1840. uns productes que es
venien per uns centaus a la llibreria que regentava el seu pare
a Worcester (Massachusetts) i
les quals es van convertir en tot

un èxit.

S

C

ada 14 de febrer se celebra a diversos països d’el món amb gran
entusiasme i alegria el Dia de
Sant Valentí. Un dia molt especial per a molts, on es ressalta la
importància de l’amor i que, tot
i la creença del seu origen comercial, ve de molt abans. Concretament de segle III a Roma i
la mort de Valentí, un sacerdot
sentenciat per celebrar en secret
matrimonis de joves enamorats.
Aquesta data, ha adoptat diferents noms, Dia de Sant Valentí, Dia dels enamorats o Dia de
l’amor i l’amistat, però quin és
l’origen d’aquesta celebració tan
particular?
Aquesta festivitat, assimilada
per l’església catòlica, es remunta a el segle III a Roma, on un
sacerdot anomenat Valentí es va
oposar a l’ordre de l’emperador
Claudi II, qui va decidir prohibir la celebració de matrimonis
per als joves, considerant que
els solters sense família eren
millors soldats, ja que tenien
menys lligams i vincles sentimentals.
Valentí, oposat a el decret de
l’emperador, va començar a celebrar en secret matrimonis per
a joves enamorats (d’aquí es va
popularitzar que Sant Valentí sigui el patró dels enamorats).

Sant Valentí era un
sacerdot sentenciat
per celebrar en secret
matrimonis de joves
enamorats, 300 anys
després de la mort de
Crist, a Roma
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Idees per regalar en un dia especial
REDACCIÓ / LA VEU

D

urant aquesta celebració del Dia de
Sant Valentí 2020 hi
ha molts obsequis per oferir.
Entre els millors regals per a
dones hi ha aquells que relacionats amb la bellesa i la moda.
Apunta aquests consells si no
saps què regalar a la teva dona
en aquesta data tan especial. Tot i això, hi ha centenars
d’idees que un bon professional en una botiga et pot orientar molt fàcilment. Aprofita-ho, perque et resoldran els

dubtes de seguida! Aquí van
unes quantes idees.
Esmalts d’ungles vermells
El vermell passió és el color
d’aquest dia. I com no, per
embellir les mans, els esmalts
d’ungles amb tons vermellosos són el millor regal. Els
tons escollits per Orly són tres
de la seva primera línia, altres
tres de tipus Epix i un últim de
Breathable.
El complement perfecte
Si aquestes indecís, decanta’t
per un complement. Tant si es

tracta d’una gorra, com d’un
fulard o d’uns guants de pell,
estarà contenta. Això sí, amb
algun toc especial i amb colors
més cridaners.

FLORISTERIA I ORNAMENTACIÓ

Cava Grand Rosé
Per celebrar junts aquesta
data, llavors cal brindar. Com
regals per a dones en el Dia de
Sant Valentí 2020, Codorniu
llança una edició especial del
cava Grand Rosé. Es tracta
d’un Gran Reserva de color
rosa salmó que aporta matisos
frescos i delicats., I en una ampolla que és tota una joia del
modernisme.
El regal més dolç
Una cosa gastronòmic sempre
eleva el paladar i les passions.
Segur que triomfaràs si regales
les perles de mel ArtMuria de
Caviaroli. Es tracta de Perles
de Mel de Taronger i Perles de
Mel de Bosc.
Collarets amb el nom
personalitzat
Una joia mai passa de moda.
És més, sempre es recorda i la
utilitzarà en moltes ocasions.

C/Comarca, 46 - 08700 Igualada
93 806 66 38 www.floristeriaigualada.com
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Body vermell
Si ets més atrevit, un dels regals per a dones en aquest Sant
Valentí és la roba interior. No
cal que sigui vermella, però si
li donem aquest to, llavors tot
va a aparèixer més romàntic.

Vine a buscar
el teu cor!
JOIERIA D’AUTOR, DE DISSENY I CREATIVA
C/Lleida, 34 · Tel. 93 805 22 25 IGUALADA
Av. Europa, 7-9 (Les Comes) · Tel. 93 804 13 14 IGUALADA
oscarpastisser@oscarpastisser.com · www.oscarpastisser.com

Recomanem un collaret amb
el seu nom, així estem personalitzant un regal de tota la
vida i ho va a apreciar molt
més.

c/ Nou, 49 Igualada I www.anhel.cat

Sessió de perruqueria
Aquest regal li va agradarà
segur. En els salons Llongueras compten amb tractaments
beauty per aquest dia. Són
molt especials i amb descomptes al barber o canvis de look.
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Receptes i manualitats que mai haguessis imaginat!
COR DE LLANA
El dia de Sant Valentí s’acosta. Ja saps com decorar la
teva casa per a l’ocasió? Amb
aquest preciós quadre amb un
cor de llana, ja no tens excusa
per donar un aire diferent a la
teva llar.
Materials:
- llana vermella
- claus
- un martell
- Una taula de fusta
- pintura negra
- brotxa
- un llapis
Pas a pas:
1. Comencem dibuixant un
cor que ocupi la superfície de
la taula.
2. Col·loquem els claus amb
ajuda d’un martell, tractant de
TARJA DE FELICITACIÓ
Et costa dir “t’estimo”? Amb
aquesta targeta de felicitació
de Sant Valentí 100% handmade, ho tens més fàcil que
mai. Descobreix com crear-la
amb aquest vídeo de manualitats. És facilíssim!
Materials:
- Cartolina Blanca DINA4
(mida foli)
- cartolina Marró
- llana Blanca
- tisores
- Cola de barra
- folis
- retolador negre
Pas a pas:
1. Descarrega les plantilles de
cors, amb els estampats que
més t’agradin, i la plantilla de
el sobre en lidl.es
2. Retalla’ls per la línia de
punts. Comença pels cors per
deixar-los ja preparats per a
més tard.
3. Confeccionem un sobre
amb la cartolina marró on introduirem els cors.
4. Tallem un tros de cartolina
en forma de quadrat. Doblem
d’un cantó a l’altra, fent el mateix amb les quatre. Portem les
cantonades de la cartolina a el
centre dels dos plecs. Deixem
3 tancades i una la deixem
oberta per introduir els cors.
5. Agafem els folis i retallem
tires per fer petits acordions.
6. Un cop tinguem tots els ele-

deixar la mateixa distància entre cada un d’ells.
3. Un cop tinguem tots col·locats, pintem la taula amb la
pintura negra.
4. Deixem assecar.
5. Per finalitzar, amb llana vermella, vam començar a portar
tires d’un costat a un altre de
el cor.

ments preparats, ja estem preparats per muntar-lo.
7. Primer col·loquem 4 acordions després el sobre i el peguem sobre la cartolina blanca.
8. A continuació, col·loquem
cors de diferents colors i mides
dins de el sobre ajudant-nos
de la cola de barra.
9. Sobre els que sobresurtin de
el sobre, col·locarem uns acordions que aniran enganxats a
la cartolina.
10. Col·loquem cors recolzats
en acordions per la cartolina.
11. Per acabar, tallem un tros
de llana i vam realitzar una
petita etiqueta on col·locar el
nostre missatge.

GUARDIOLA PER
ESTALVIAR JUNTS
A les nostres manualitats de
Sant Valentí, no podia faltar
aquesta pràctica i decorativa
guardiola per a plans en parella. Una romàntica escapada
per a dos, un sopar en un bon
restaurant ... Tu tries!
Materials:
- plantilles
- feltre vermell
- Pot de vidre
- regla
- compàs
- llapis
- cúter
- cinta vermella
- Pistola de silicona
- Barretes de silicona
ETIQUETA DE VI
PERSONALITZADA
Què et semblaria regar el teu
sopar de Sant Valentí amb un
bon vi? Tria el que més t’agradi
i personalitza l’ampolla, creant
una bonica etiqueta amb el
nom de la teva parella.
Materials:
- Paper adhesiu blanc
- plantilla
- Tisores o cúter
- Paper vellutat vermell
- llapis
- cola
- retolador
- Ampolla de vi
PIZZA COR
Temps de preparació: 60 min
Sant Valentí s’acosta i hem volgut portar-vos una deliciosa
recepta amb forma de cor. Es
tracta d’una pizza amb una peculiaritat: la seva massa és de
patata. Per aquest motiu és una
recepta ideal per a les persones
intolerants al gluten. Prova’l!
Materials:
- Safata de forn amb forma de
cor.
- Motlle metàl·lic amb forma
de cor.
COM PREPARAR UNA PIZZA COR:
Pelem les patates, les partim en
porcions i les coem durant 20
minuts en aigua amb sal.
Les piquem i barregem amb
els ous, la farina i l’oli d’oliva.
Estenem la massa en un mot-

LOVE IS IN THE AIR
AV. BARCELONA, 13 - 93 804 65 55

- Cinta de cors
- Retolador negre permanent
Pas a pas:
1. Podem inspirar-nos amb les
plantilles per crear un bonic
missatge. Prenem la mida de
la tapa de el pot amb un regle
i dibuixem amb un compàs

una circumferència d’aquesta
grandària al feltre vermell.
2. Dibuixem un altre cercle
més gran per fora, aproximadament uns 3 cm més gran.
Amb un llapis, dibuixem unes
pestanyes entre les dues circumferències, la ranura i tallem amb l’ajuda d’un cúter.
3. Enganxem amb una mica
de silicona una cinta vermella per embellir la rosca de el
pot. Col·loquem la tapa i enganxem les pestanyes amb una
mica de silicona.
4. Decorem amb una cinta de
cors o la que més ens agradi,
escrivim el missatge que vulguem i ... llesta per regalar!

Pas a pas:
1. Descarreguem i imprimim
la plantilla en paper adhesiu
blanc. Retallem per la línia de

punts.
2. Calquem el cor que hem tallat sobre el paper vellutat vermell, el perfilem, el retallem i
l’enganxem sobre el cor de la
nostra etiqueta.
3. Escrivim amb un retolador,
sobre la línia de punts, el nom
de la persona a la qual dediquem el regal. Ens enlairem el
paper de adhesiu i col·loquem
l’etiqueta a l’ampolla.
4. Finalment, fem un llaç al
coll de l’ampolla amb una cinta vermella i ... ja tenim a punt
una romàntica ampolla de vi
personalitzada!

lle en forma de cor amb paper
d’enfornar a la base i cuinem
durant 15 minuts a 180 ºC.
Estenem el tomàquet fregit,
afegim el formatge tallat en petits daus i els tomàquets cirerol
a quarts.
Finalment, amb ajuda d’un
motlle en forma de cor, tallem
el carbassó i el col·loquem, posem al forn durant 10 minuts
a 180 ºC. Decorem amb pernil
tallat en forma de cor, julivert i
... a gaudir!
INFORMACIÓ ADDICIO-

NAL SOBRE NUTRICIÓ:
Les patates són l’ingredient
clau d’aquesta pizza de cor.
Aquest ingredient posseeix un
alt contingut en hidrats de carboni, el que fa que ens aporti
gran quantitat d’energia. Una
part considerable de la seva
composició és l’aigua.
A més, la patata és una gran
font de vitamina B i minerals com el potassi o magnesi.
Aquest aliment és molt ric en
fibra i ens ajuda a combatre
problemes d’acidesa.

- llaç vermell
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Espai patrocinat per

Ferrocarrils de la Generalitat realitza obres de millora
a les estacions de Sant Esteve Sesrovires, Vallbona
d’Anoia i la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

F

errocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) realitzarà les
properes setmanes treballs de
millora de la infraestructura
a la línia Llobregat-Anoia,
concretament a les estacions
de Sant Esteve Sesrovires,
Vallbona d’Anoia i La Pobla
de Claramunt de la línia R6
(Igualada).
Els treballs consistiran en la
reposició dels canvis d’agulla
d’aquestes estacions. Aquests
elements de la via, que permeten als trens canviar d’una

via a una altra, es renovaran
per uns de nous que permetran minimitzar els sorolls i
les vibracions que produeix el
pas dels trens, una acció que
es reforçarà amb la instal·lació d’una manta antivibradora. A l’estació de Sant Esteve
Sesrovires també es millorarà
el drenatge de la platja de vies
de l’estació.
Aquestes actuacions s’emmarquen dins el constant procés
de manteniment i renovació
dels diferents equipaments,
instal·lacions i localitzacions
que duu a terme FGC per poder seguir donant un servei

Servei del dissabte 8 i diumenge 9 de febrer.

Servei del dissabte 22 i diumenge 23

de qualitat als seus usuaris.
Per tal de minimitzar l’afectació als clients, Ferrocarrils
ha concentrat en un mateix
període i en cap de setmana
aquestes diverses tasques de
manteniment i millora de la
infraestructura que permetran millorar el confort dels
viatgers.
FGC garanteix la mobilitat
mentre durin les obres de
millora
Com a alternativa per a garantir la mobilitat de les persones que viatgen amb FGC,
Ferrocarrils habilitarà un servei d’autobusos substitutori a
la línia R6 (Igualada) amb les
següents característiques:
Dissabte 8 i diumenge 9 de
febrer
- Entre les estacions de Pl. Espanya i Martorell Enllaç, servei de tren habitual.
- Entre les estacions de Martorell Enllaç i Masquefa, servei d’autobús substitutori en
ambdues direccions i amb
parada a les estacions de Sant
Esteve Sesrovires, La Beguda
i Can Parellada.
- Entre les estacions de Masquefa i Igualada, es modificaran els horaris dels trens que
surten de Masquefa en direcció Igualada, per la qual cosa
caldrà consultar prèviament
aquests horaris que estaran
disponibles al cercador del
web i a les vitrines de les es-

Estacions de tren de Vallbona i la Pobla

tacions. Els trens que surtin
d’Igualada en direcció Masquefa, mantindran els horaris
habituals.
Dissabte 22 i diumenge 23 de
febrer
- Entre les estacions de Pl. Espanya i Piera, servei de tren
habitual.
- Entre les estacions de Piera
i Igualada, servei d’autobús
substitutori en ambdues di-

reccions i amb parada a les
estacions de Vallbona d’Anoia, Capellades, La Pobla de
Claramunt i Vilanova del
Camí.
Les persones usuàries d’FGC
podran seguir la informació
actualitzada del servei a través del perfil de Twitter @
FGC, del web www.fgc.cat i
de l’aplicació per a mòbils de
Ferrocarrils.
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Les obres de remodelació La Tossa va celebrar la festa de la
de la plaça del Pi avancen Candelera i Sant Blai
MONTBUI / LA VEU

D
MONTBUI / LA VEU

D

esprés d’alguns endarreriments només
imputables a l’empresa
que realitza les obres, durant
els darrers dies s’han reprès
els treballs a la Plaça del Pi, un
dels espais més característics de
Montbui, i espai neuràlgic del
Barri del Pi.
L’actuació que es realitza actualment permetrà una important millora de la mobilitat i
l’accessibilitat d’aquest espai
públic montbuienc. També es
guanyarà una diferenciació dels
espais per a diferents usos, es
canviaran els 8 pins actuals per
3 aurons blancs (“acer campestre”), uns arbres de fulla caduca
que a l’estiu donaran ombra i a
l’hivern afavoriran el pas de la
llum del sol. El creixement de
les arrels d’aquests arbres estarà
limitat i no generarà els problemes actuals. El projecte també
inclou que la il·luminació de la
plaça es realitzi amb LEDS ajustables d’intensitat (més o menys
llum segons l’estació de l’any).
La remodelació de la Plaça del
Pi és conseqüència del creixement dels vuit pins que presideixen aquest espai i que, en
alguns casos, han fet malbé el
carrer (a tocar de l’entrada a alguns domicilis propers) i el clavegueram.
El “nou” talús del Riu Anoia
comença a agafar forma
Des del passat mes de novembre es realitzen els treballs
d’arranjament i reforç del mur
d’escullera sobre el riu Anoia, al
montbuienc barri del Pi. L’Ajuntament de Montbui va adjudicar aquesta obra a l’empresa
Perfo-Roca, per un import de
387.000 euros. Durant les darreres setmanes han avançat notablement les obres i ja comença a agafar forma l’estructura
consolidada del futur talús.
L’actuació té com a objectiu re-

soldre definitivament una actuació problemàtica, que va patir
despreniments parcials durant
els anys 2015 i 2018, fet que va
portar a un replantejament del
projecte constructiu, per aconseguir una solució definitiva.
El projecte de consolidació i
millora del talús va realitzar-lo
l’empresa Paymacotas Engineering, que és també qui realitza ara la direcció facultativa de
l’obra. Es tracta d’una solució
tècnica per respondre definitivament als despreniments
parcials de materials que han
afectat la part central. El nou
projecte ha seguit els criteris
tècnics de màxima seguretat. El
projecte permetrà refer el mur
d’escullera, donant solució a les
filtracions d’aigua i també col·
locant uns anclatges que han de
garantir l’estabilitat de l’actuació. L’obra contempla la utilització de materials i procediments
d’obra molt concrets, així com
unes alçades determinades, per
garantir una optimització del
projecte constructiu.
Els treballs d’arranjament i reforç del mur d’escullera sobre
el riu Anoia tenen un període
d’execució màxim de cinc mesos i han de ser una realitat durant la primavera del 2020.
Aquest diumenge, assemblea
veïnal al barri del Pi
Aquest proper diumenge 9 de
febrer a partir de les 12 del migdia tindrà lloc a la Plaça del Pare
Matías una assemblea de l’Ateneu del Pi, l’entitat veïnal que
vehicula les principals reivindicacions i moviments socials en
aquest barri. L’objectiu d’aquesta assemblea és l’elecció del
nou president o presidenta i la
renovació de la junta directiva
de l’entitat. Des de l’Ateneu del
Pi es vol aconseguir la máxima
implicació dels veïns i veïnes
del barri. Finalitzarà aquesta
assemblea amb un petit vermut
popular pels assistents.

iumenge passat va
tenir lloc a La Tossa
de Montbui la tradicional celebració de la Candelera i Sant Blai, amb un ofici
solemne dirigit per Mossèn
Josep Maria Pujol a l’ermita
preromànica ubicada a l’emblemàtic cim montbuienc.
L’ofici solemne va incloure
la tradicional benedicció de
candeles i fruites de la terra,
en una cerimònia que va ser
cantada per la Coral de Santa
Maria d’Igualada.
Durant la matinal festiva, celebrada amb una meteorologia
molt benèvola i amb temperatura primaveral, es va omplir
d’assistents La Tossa (pràcticament es feia impossible aparcar amb vehicle dalt del cim).
Aprofitant la jornada festiva
de caire religiós, es va dur a
terme també la inauguració
de l’exposició “Una ullada a
la il·lustració científica”, de la
col·lecció de Mercè Cartañà, i
que es podrà veure durant les
properes setmanes a l’antic espai del refugi.
Va finalitzar la matinal festiva
amb el sorteig d’una panera i
un tortell, i amb el lliurament
d’una almosta d’avellanes per
a tots els assistents. La Festa
de la Candelera i Sant Blai va

ser organitzada per la Fundació La Tossa.
Continuen els treballs de millora i condicionament del
Castell
Continuen a bon ritme la intervenció de millora de Castell La Tossa de Montbui. Les
obres, que van començar a
finals del mes d’octubre, es
troben ja bastant avançades
(es preveu la finalització de les
mateixes aquesta primeravera), i van a càrrec de l’empresa
Construccions F.X. Valls.
Aquesta actuació suposa una
inversió de 200.000 euros,
amb els quals es farà possible
la construcció d’una nova passarel·la, amb accés a un nou
mirador a la planta primera

del castell; també es construirà una escala nova que
connectarà les dues plantes
d’aquest espai i es dignificarà i
millorarà l’estructura, sempre
amb un exhaustiu respecte a
la identitat i l’essència d’aquest
emblemàtic castell.
L’objectiu és garantir l’accessibilitat i dotar a aquest espai
d’un nou atractiu per als visitants, millorant-ne l’estat de
conservació. El termini d’execució de l’obra és de sis mesos.
Cal destacar que aquesta actuació forma part d’una subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona a l’Ajuntament
de Montbui, i que té com a
objectiu contribuir a la millora i el manteniment d’equipaments i espais públics.

Montbui millora l’entorn de Can
Passanals
MONTBUI / LA VEU

D

es de finals del passat
mes de novembre es
realitzen els treballs
d’ordenació dels aparcaments
i els accessos per a vianants de
l’entorn de l’Església de Sant
Maure, a la zona de Can Passanals.
L’objectiu d’aquesta actuació es
substituir totes les travesses de
la rampa esglaonada i el paviment entre els esglaons amb
formigó, creant un nou espai
sobre l’altre aparcament ubicat
a tocar del carrer del Pont, amb
arbrat i alguns bancs. L’actuació també contempla netejar,
ordenar i donar continuïtat al
paviment dels dos aparcaments.
Amb això s’aconseguirà complementar l’aparcament de la
zona esportiva i de l’església
que en moments puntuals ne-

cessiten de més capacitat i a la
vegada es comunicarà a peu el
Parc Central amb aquests aparcaments i amb la zona esportiva.
El projecte planteja també la
creació d’una zona de mirador,
la reposició de voreres, la col·locació de baranes de fusta, bancs,

arbrat i l’ ordenació de la zona.
La superfície d’actuació d’aquest
projecte és de més de 2.200 metres quadrats
L’actuació va a càrrec de l’empresa Nou Actis SL, es va adjudicar per 94.864 euros, i serà
una realitat durant les properes
setmanes.
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El vol de l’objectiu de Manuel
El CAP incorpora una terapeuta
ocupacional per millorar la qualitat de Duarte omple de fotografies
vida dels pacients d’atenció domiciliària el vestíbul de Can Papasseit
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

VILANOVA DEL C / LA VEU

C

om la col·laboració
entre una terapeuta
ocupacional i els professionals d’atenció primària
pot millorar la qualitat de vida
dels pacients d’atenció domiciliària -mitjançant la reducció del seu risc d’accidents a
la llar, l’alentiment de la davallada funcional del pacient i la
disminució de la prescripció
de medicaments- és el tema
central d’un estudi que s’està
duent a terme a Vilanova del
Camí i que es va presentar en
la darrera Jornada de Recerca
de l’ICS Catalunya Central.
Els pacients d’atenció domiciliària requereixen un treball
multidisciplinari per promoure les seves funcions cognitives, sensorials i físiques, per
mantenir i/o millorar la seva
autonomia i la seva independència en activitats bàsiques
de la vida diària i per promoure l’adaptació de l’entorn
domiciliari. L’estudi que s’està
duent a terme avalua la intervenció d’una terapeuta ocupacional en les visites domicili-

àries als usuaris assignats al
CAP Vilanova del Camí.
La terapeuta fa valoracions individualitzades, avalua l’adequació de la llar, el grau de
dependència, la marxa i l’equilibri, les activitats bàsiques i
instrumentals de la vida diària, el grau d’orientació temporal i espacial, la qualitat de
vida i el nombre de caigudes.
Un equip multidisciplinari
format per diferents professionals d’atenció primària revisa aquestes intervencions, la
història clínica del pacient i el
seu pla de medicació i s’acor-

den les estratègies comunes
per adaptar-se a les necessitats
reals de la persona i millorar la
seva qualitat de vida.
Es programen visites domiciliàries de seguiment segons
cada cas i, al cap de sis mesos,
es repeteixen totes les valoracions individualitzades. Amb
aquest estudi es preveu poder
programar adaptacions a la
llar que disminueixin el risc de
caigudes, reduir la prescripció
de medicaments i millorar la
qualitat de vida d’aquests pacients a través d’un abordatge
global.

Òdena obre el període de sol·licituds
de bonificacions per a la taxa
d’escombraries
ÒDENA / LA VEU

E

s poden presentar,
acompanyades de la
documentació corresponent, fins abans del 28 de
febrer
L’Ajuntament d’Òdena ha
obert el període per presentar
sol·licituds de bonificacions
per a la taxa d’escombraries.
Per tenir dret a una reducció
del 35% de l’import d’aquesta
taxa caldrà que l’interessat la
sol·liciti abans del dia 28 de
febrer d’aquest any i complir
una sèrie de condicions: no
ser propietaris d’altres béns
immobles al municipi d’Òdena, a banda de l’habitatge sobre el qual es demana la reducció, i el pàrquing vinculat
si n’hi ha; i els ingressos per
càpita de tothom que visqui a
l’habitatge no poden superar
el salari mínim interprofessional.
Amb la sol·licitud d’aquesta

bonificació cal presentar un
volant de convivència de l’habitatge objecte de la sol·licitud; un certificat del cadastre
de tots els membres de la unitat familiar, que faciliten els
serveis municipals; i la declaració de la renda de l’exercici
fiscal immediatament anterior al del que se sol·licita la
reducció, de tots els membres
de la unitat familiar obligats a
presentar-la.
En el cas que l’interessat o
algun dels membres majors
d’edat de la unitat familiar
no estigui obligat a presentar
la declaració sobre l’Impost
de la Renda de les Persones
Físiques, caldrà que aquest
acrediti els seus ingressos
aportant: l’informe de vida
laboral; el certificat d’ingressos i de retencions a compte
de l’IRPF corresponents a
l’any de l’exercici fiscal immediatament anterior al de
la sol·licitud, emesos per les

empreses en el períodes en
que s’hagi treballat. Els treballadors autònoms hauran
de presentar el certificat de
bases a la Seguretat Social;
els pensionistes, el certificat
de la pensió percebudes l’any
de l’exercici fiscal immediatament anterior al del que
es sol·licita la reducció; i les
persones a l’atur, el certificat
de l’INEM, amb indicació del
període d’atur i, si escau, dels
imports percebuts.
En tots els casos anteriors,
també caldrà aportar la declaració responsable dels ingressos totals percebuts durant l’any de l’exercici fiscal
immediatament anterior al
del que es sol·licita la reducció. I en cas que algun membres de la unitat familiar no
tingui declaració pròpia i no
consti en cap declaració de la
renda dels altres membres de
la unitat familiar, cal aportar
el certificat de vida laboral.

partir de dilluns el
vestíbul de Can Papasseit s’omplirà de
fotografies de natura. La
mostra és fruit de la mirada
de Manuel Duarte Castellano, un lleonès nascut a la comarca del Bierzo i que viu a
Igualada des de fa molts anys.
De la mà de la regidoria de
Cultura de Vilanova del Camí
descobrirem part de la seva
obra, que ja ha conegut altres
espais d’exposició. La podrem
veure fins el dia 23 de febrer.
Concretament és part d’una
exposició que Manuel Duarte va realitzar el passat estiu
a Bembibre, a Lleó. Paisatges
naturals, macros d’insectes
i animals en el seu hàbitat.
Imatges que ha anat recopilant al llarg de la seva vida per
diferents punts de la geografia espanyola.
És una mostra petita de l’obra
que ha conreat amb la seva
passió per la fotografia. Una
afició que comença de molt
jove, a l’escola, per influència d’un pare salesià. Ell i un
company van descobrir-la
plegats i encara la comparteixen. Actualment, ja jubilats,
gaudeixen fent diferents sortides i capturant instantànies
de la natura.
En conjunt, a Can Papasseit
podrem veure una vintena
d’imatges, la majoria mida
30x40 tot i que també hi ha
un parell més grans de 50x70.
Hi predominen, diu Duarte,
les fotografies d’aus, en vol i

en moments de caça, escenes difícils de captar i per a
les quals “es requereix d’un
temps d’observació previ i
molta paciència”. Duarte reconeix que s’ha interessat per
l’ornitologia, “perquè un cop
capturada la imatge, de vegades toca també averiguar l’espècie”. El que no va tenir dubtes és en reconèixer l’àguila
real, una de les imatges que
formen part de la mostra i de
la qual se sent molt satisfet,
tot i que “en fotografia sempre voldries fer més”, diu.
Tot i que la seva curiositat és
gran, si hagués de concretar
una destinació reconeix que li
agradaria anar fins a Finlàndia a fotografiar les aurores
boreals, tot i la complexitat
afegida que representa la fotografia nocturna.
Duarte no és dels que ha caigut en la temptació de fer
fotos amb el mòbil. Continua enganxat a la seva Nikon
D850 i afirma que “no hi ha
color” amb el resultat. Per
cert, entre el blanc i negre i el
color, es queda amb la fotografia en color.

L ‘Ajuntament de la
Pobla inicia un procés de
Pressupostos Participatius
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’Ajuntament de La Pobla
de Claramunt, durant el
mes de febrer, engega un
procés de Pressupostos Participatius per tal que la ciutadania
pugui decidir en què s’inverteix una part del pressupost
municipal, fomentant així la
participació activa dels veïns i
veïnes en la gestió municipal.
La Regidoria de Participació
Ciutadana és l’encarregada de
dur a terme la campanya participativa en relació amb els

pressupostos municipals.
Per tal de participar en el procés inicial de propostes es pot
fer presentant les propostes
individuals a l’ajuntament a
través del formulari del tríptic informatiu que s’ha repartit per tots els domicilis o al
formulari online de la web de
l’Ajuntament.
El proper dijous 13 de febrer a
les 19.30 al Teatre Jardí hi haurà una sessió informativa de la
presentació del procés per tal
de donar a conèixer les bases i
fases del mateix.
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Òdena recapta 6.410 euros per la lluita
contra les malalties minoritàries
ÒDENA / LA VEU

E

ntre les quantitats recaptades
destaquen
els 5.000 euros que va
recollir la Penya Roberto Lozano Club Ciclista amb la Bicicletada, en el marc de les activitats de la setmana solidària
que va tenir lloc del 9 al 15 de
desembre del 2019
Després d’haver-se celebrat les
darreres activitats solidàries
amb La Marató de TV3 i que
van coincidir amb al Fira de la
Baronia d’Òdena, la bossa solidària recollida a Òdena per
lluitar contra les malalties minoritàries es va poder tancar
amb una recaptació total de
6.410 euros.
Les diferents activitats que es
van organitzar des de la Biblioteca l’Atzavara van aconseguir recollir fins a 154 euros al
llarg de tota la setmana de desembre. Durant el divendres,
la 4a Mini-marató de les llars
d’infants Els Vailets i L’avió de
paper van recaptar 156,30 euros entre tots els participants.
El Mercat de la Puça i la sessió
infantil Zumba Kids organitzats per l’AMPA i l’Escola Cas-

tell d’Òdena van poder aportar 147,50 euros a la bossa
solidària. I la sessió esportiva
per a petits i grans Zumba per
la marató, dirigida per l’Eva
Coproví i la Rocio Olmedo
van poder reunir 50,30 euros. L’activitat del dissabte, Els
buscadors de trialeres x BTT,
amb un recorregut organitzat
per la Penya Blaugrana d’Òdena va recollir 60 euros.
Ja durant el diumenge al matí,
la Colla Excursionista Òdena
Matinera va poder donar 150
euros a la causa de La Marató amb la Caminada popular
i instal·lació del Pessebre al
Puig Aguilera. La Bicicletada,

amb el sorteig d’un lot de productes, organitzada per la Penya Ciclista Roberto Lozano
va aportar a la bossa solidària
5.000 euros. I la Gimcana familiar per La Marató organitzada per la Comissió de Joves
va col·lectar 14 euros més. A
partir de la tarda, les activitats van sumar 156,50 euros
a la col·lecta solidària amb la
venda de peces de ceràmica de
Les dones del dilluns, 150 euros amb el Grup Òdena Country i 229,70 euros amb el ball
de vetlla de la Som-hi Band.
El Club de Futbol Sala Òdena
va poder fer una aportació de
100 euros i finalment, el XVI
Aplec de sardanes, durant l’estrena de la Fira de la Baronia
d’Òdena va aconseguir recollir
42 euros més.
En total, el gruix d’activitats
organitzades a Òdena va poder recaptar 6.410 euros per
la lluita contra les malalties
minoritàries. Des de l’Ajuntament d’Òdena es vol donar
les gràcies a totes les entitats,
associacions i participants que
d’una o altra manera van formar part de les iniciatives solidàries de La Marató.

Tarda típica gastronòmica amb
concurs culinari, a la Unión Cultural
Extremeña Anoia
VILANOVA DEL C. / LA VEU

U

n total de 29 plats típics es van presentar
al concurs que organitzava, una vegada més, la
Unión Cultural Extremeña
Anoia en el marc de la celebració de la Candelera. Va ser
el passat dissabte, a la seu de
l’entitat. Fins a 18 primers i
segons plats i 11 postres van
concórrer al certamen, un
acte que ja fa temps que forma part del calendari de l’entitat.
El Jurat, format per Maite
Cámara, Natalia Sisquella i
Esmeralda Morreres, ho va
tenir complicat a l’hora de
triar els millors plats, ja que
es valorava el gust, però també la presentació.
Les guanyadores van ser Pepi
Pacheco amb un primer premi, amb el plat “Callos con
garbanzos”; el segon premi

va ser per a Ines Santano amb
“Canelones de carne y puerro” i les postres guanyadores
-després d’un desempat- van
atorgar el tercer premi a Pepi
Vázquez i el seu pastís de formatge.
L’entrega de premis va anar
a càrrec del president de la
UCE Anoia, David Borrega,

el regidor d’Urbanisme, José
Saucedo (en representació
de l’Ajuntament vilanoví) i el
Jurat, que va destacar l’elaboració de tots els plats i la difícil tasca que havien tingut a
l’hora de triar els guanyadors.
Una vegada feta l’entrega de
premis, els assistents van poder degustar tots els plats.
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El Ple de Castellolí dona llum verda al Agenda d’activitats de la
pressupost municipal, que supera el
Biblioteca El Safareig
milió d’euros
25, també a les 6 de la tarda.
CAPELLADES / LA VEU

A

CASTELLOLÍ / LA VEU

E

l Ple de l’Ajuntament
de Castellolí ha aprovat
aquest dijous el pressupost municipal per a l’any
2020, que suma un total d’un
milió vint-i-vuit mil euros.
D’entre les novetats destaquen
la renovació de la flota de vehicles de la Brigada municipal,
que incorporarà una furgoneta
elèctrica, la millora de diversos camins a través del pla de
prevenció d’incendis amb una
partida d’11 mil euros, la portada d’aigües en dues masies
que encara no tenien abastament amb una partida de 40
mil euros, un increment de la
inversió en comunicació per
poder projectar el potencial
municipi arreu del territori, i
una aposta per la digitalització
gràcies a l’augment de la partida per a equipament informàtic.
El nou pressupost, que ha estat
aprovat amb els cinc vots a favor de l’equip de govern i una
abstenció del regidor de l’oposició, inclou també una millora
de la senyalització viària per la
seguretat de les persones amb
la instal·lació d’un senyal lluminós al centre del municipi
que detecta la velocitat del vehicle en temps real perquè no
se superin els 30 km/h. L’equip
de govern ha explicat que es
tracta d’un pas previ a l’objectiu final de convertir el centre
del poble en una zona de vianants, un projecte que també
està contemplat al pressupost

en una primera fase, gràcies a
un acord amb el món universitari perquè els joves estudiants
d’arquitectura desenvolupin
projectes per convertir l’Avinguda de la Unió en una rambla peatonal. Durant el 2020
es farà el concurs d’idees i es
preveu que a finals del 2021 es
pugui desenvolupar el projecte
guanyador.
Finalment, del pressupost
aprovat també en destaca una
partida de 10 mil euros que els
mateixos veïns i veïnes decidiran a què destinar mitjançant
un procés participatiu. Aquest
primer semestre s’establiran les
bases del procés i la inversió
pressupostària es materialitzarà el segon semestre de l’any
en funció de quines hagin estat les propostes guanyadores
resultants del procés.
L’alcalde de Castellolí, Joan
Serra, ha explicat que “hi haurà inversions molt potents que
podrem fer aquest 2020 al

municipi però que no estan al
pressupost, ja que depenen de
línies d’ajuts com els projectes
FEDER i PUOSC que encara
cal concretar”. Tot i així, ja es
coneix que l’Ajuntament podrà
disposar de 300 mil euros d’un
ajut Feder de turisme per a la
rehabilitació de l’església vella
de Castellolí i per acabar de
fer l’aixecament arqueològic
del Castell d’Aulí.
Homenatge a la secretària
Roser Gallego
En acabar els punts ordinaris, el Ple de l’Ajuntament de
Castellolí va voler homenatjar
la secretària de l’Ajuntament,
Roser Gallego, que enguany
celebra 25 anys al servei del
municipi ostentant la secretaria. Unes quaranta persones, entre les quals l’anterior
alcalde, van celebrar aquesta
efemèride amb el passi d’un
vídeo i l’entrega d’un petit obsequi.

Anem al Teatre, per als escolars
capelladins
CAPELLADES / LA VEU

E

ls alumnes de cicle inicial i els de cicle mitjà
aquests dies gaudiran
d’una nova edició del cicle
Anem al Teatre, que ofereix
bones propostes d’arts escèniques.
La següent proposta serà el
dimarts 11 de febrer en aquest
cas també amb teatre. Els estudiants de cicle mitjà de les
dues escoles de la vila gaudiran amb “Laika” dels Xirriquiteula teatre. Com el seu
nom indica la protagonista és
la famosa gosseta. L’acció ens

trasporta al 1957, a Moscou,
en plena Guerra Freda i cursa
espacial. LAIKA és una gosseta que sobreviu pels carrers
de la gelada ciutat. Poc s’imagina que el seu destí la portarà a l’espai dins la nau Spútnik
II i passarà a la història de la
humanitat com el primer ésser viu en orbitar al voltant de
la Terra.
Xirriquiteula Teatre utilitza,
en aquest espectacle, tècniques tan diverses com les retroprojeccions, collage, titelles, autòmats i el gest.
Capellades participa en
aquesta proposta de l’Anem

al Teatre des de fa diverses
edicions i ja s’està consolidant
com un actiu cultural.
En aquest sentit la regidora
d’Educació, Susana Moreno,
destaca com “aquest curs seguim apostant per apropar les
arts escèniques als nens i nenes de Capellades a través de
les escoles, que des de l’inici
han rebut molt bé la iniciativa. Amb l’Anem al Teatre els
alumnes poden veure teatre,
però també altres disciplines
com la dansa. Aquest any seguim fent-ho extensiu a més
alumnes, incloent tant l’ESO
com el Batxillerat”.

quest mes de febrer
la Biblioteca El Safareig proposa continuar amb el taller de màgia
i els clubs de lectura infantil
i d’adults. Aquestes activitats
tenen molts usuaris que les
esperen amb ganes.
Aquest ha estat el cas del taller de màgia. Al gener se n’ha
fet una primera edició, amb
tan bona acollida que molts
infants es van quedar sense
plaça. L’activitat va encantar
als qui van tenir la sort de
poder-hi participar i per això
al febrer se’n farà una segona
edició amb els qui van quedar en llista d’espera i alguns
de nou. Atenció perquè novament queden poquetes places
disponibles. Cristina Ferrer,
de Magicolàndia, serà a Capellades el dimarts 18 de febrer a
les 6 de la tarda.
El Club de Lectura Infantil
serà el dilluns 24 i el dimarts

Els nens i nenes parlaran sobre “Lenny el llamàntol es
queda a sopar”. Aquest personatge, poc habitual en la literatura infantil, és expert en
arts marcials i té una estranya
afecció pels seus bigotis. Un
dia el conviden a sopar, però
–amb un final obert- la filla
petita dels amfitrions el rescata de la festa.
El Club de Lectura de grans
aquest mes gaudirà amb una
de les grans de la literatura actual. El dia dijous 13 de febrer,
a les7, es comentarà el llibre
“La isla bajo el mar”, d’Isabel
Allende.
Aquest mes de febrer també
hi ha Laboratori de Lectura el
dimarts 11 a les 6 de la tarda,
per a nens i nenes a partir de
4 anys, amb “Tastets temàtics”.
Finalment aquest mes de febrer també cal recordar la lectura de contes del racó de les
emocions que es fa els divendres a les 6.

Capellades acull diversos
intercanvis

CAPELLADES / LA VEU

A

primers d’any es quan
la majoria de classes
d’ESO i Batxillerat
aprofiten per fer diferents intercanvis amb altres instituts
europeus.
Els primers en rebre estudiants van ser els de segon de
Batxillerat, que han acollit joves de Mansala la segona setmana de gener. Després van
arribar els de Werl, per als
de primer de Batxillerat. El
darrer dimarts de gener van
arribar els francesos de Lons
le Saunier –repartits en famílies de segon i tercer d’ESO
de l’institut Molí de la Vila- i
aquest divendres els holan-

desos de tercer d’ESO de la
Mare del Diví Pastor.
Aquest estudiants, que han
compartit vivències amb les
famílies catalanes, han estat
rebuts al consistori per l’alcalde de Capellades, Salvador
Vives, qui els va explicar la
vida capelladina.
Durant les properes setmanes els capelladins els aniran
tornant el viatge, visitant les
famílies i les amistat acabades
de fer.
De cara el mes de març hi
haurà una segona onada de
visites, per exemple amb els
alumnes d’Amersfoort i els de
diferents països que han participat a l’Erasmus +, que s’ha
fet aquests dos darrers cursos.
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Torna el “7 d’experiències” Antoni Argelich serà reconegut com a
a la Biblioteca
Fill Adoptiu de Capellades
PIERA / LA VEU

E

l proper dijous 13 de
febrer es donarà el tret
de sortida al “7 d’experiències”. Al llarg de set
dijous consecutius, la Biblioteca de Piera torna a programar aquest cicle que enguany arriba ja a la 6a edició.
La proposta està destinada
a apropar al conjunt de la
ciutadania l’experiència d’un
professional de reconegut
prestigi en el seu àmbit de
treball. Aquestes comptaran
sempre que sigui possible
amb la col·laboració d’entitats, associacions, establiments comercials o professionals independents de la vila
que s’hi relacionen.
El programa d’enguany és
de qualitat i comptarà amb
convidats de renom com les
escriptores Empar Moliner i
Montse Barderi, els periodistes Natza Farré, Quico Sallés
i Joana Bonet, la dramaturga
Simona Levi i el fundador de
Nasco Feeding Minds Ousman Umar.
Les xerrades tindran lloc,
així, tots els dijous del 13
de febrer al 26 de març a les
19h, a excepció del dijous dia
13 que començarà a les 20h.
La participació és gratuïta.
L’Empar Moliner és qui encetarà la programació el proper
dijous 13 de febrer a les 20h.
L’escriptora presentarà T’estimo si he begut i altres contes i
Es que abans no érem així, dos
títols que ens apropen l’Empar més sarcàstica, més commovedora i amb més sentit
de l’humor que mai per parlar-nos de la maternitat, el pas
del temps, la mort, la crisi de
parella o el declivi de la dona

madura, temes que ens descriuen el món en què vivim i
alhora ens sorprenen un cop
més amb l’intimisme més colpidor d’una de les escriptores
més consolidades de la nostra
literatura.
Oberts els períodes d’inscripció
Al llarg d’aquests dies s’han
obert els períodes d’inscripció per participar en diferents
iniciatives per a petits que en
breu organitza la Biblioteca de
Piera
Fins l’11 de febrer estan obertes les inscripcions per participar al taller “Ciència a lo bèstia”, una proposta formativa
adreçada als nens i nenes que
cursen 5è i 6è de primària
per descobrir la feina dels científics i experimentar amb
una granja de cucs. El taller
es durà a terme els dimecres
12, 19 i 26 de febrer de 17.15
a 18.15h.
També fins el 18 de febrer us
podeu inscriure al taller infantil “La plastilina fa llum”,
activitat de modelatge amb
plastilina per introduir-nos
als circuits elèctrics. L’activitat es durà a terme el dijous
20 de febrer a les 17.30h i
s’adreça a nens i nenes de 1r i
2n de primària.
Per als més petits i les seves
famílies, el proper divendres
14 de febrer a les 17h s’han
programat els “Contes de
bracet”, un espai d’exploració
per a nadons per descobrir
un recorregut des del joc i el
moviment per entrar de bracet dels seus pares i/o mares
al món dels contes. Les inscripcions ja estan obertes i hi
poden participar 12 famílies
amb infants d’1 a 3 anys.

CAPELLADES / LA VEU

D

imecres passat s’ha
celebrat la sessió ordinària del mes de
gener de l’Ajuntament de Capellades. En primer lloc es va
aprovar per unanimitat les
dues actes de les sessions del
mes de desembre. Seguidament es va donar compte dels
decrets dels mesos de desembre i gener.
La unanimitat es va mantenir en el tercer punt, on es va
aprovar l’actuació del conveni
tipus que està signat amb la
Diputació de Barcelona sobre
l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants de l’ens local. Aquesta
gestió ja estava cedida i aprovada però ha canviat la normativa i ha calgut actualitzar
el conveni.
Abans de passar als habituals
precs i preguntes el regidor
de Cultura, Àngel Soteras, va
parlar com a instructor de la
Comissió que està treballant
en la preparació de l’acte de
reconeixement a Antoni Argelich com a Fill Adoptiu de
Capellades. Va explicar que

aquest nomenament de Fill
Adoptiu té el mateix prestigi
que el de Fill Predilecte. La
distinció és purament administrativa ja que aquest és el
màxim reconeixement que se
li pot fer a una persona que
no ha nascut a la vila.
Soteras va exposar la trajectòria vital de l’Antoni Argelich
i la seva extensa implicació
amb Capellades. “D’una banda, cal parlar de la seva participació en moltes entitats
i associacions: la Joia Capelladina, els espectacles del
Centre Cultural i Recreatiu,
la primera Comissió de Reis,
La Miranda, Santa Bàrbara...
i moltes altres. Però també
–potser menys conegut- cal
parlar del mèrit d’haver parti-

cipat a la Junta que va impulsar la creació de l’institut Molí
de la Vila en un moment en
què a Capellades, per nombre
d’habitants, no li pertanyia
tenir-ne. D’altra banda, l’Antoni Argelich també ha destacat en el disseny, creació i
manteniment de la imatgeria
(Gegantets, Capgrossos, el
Drac...) i la seva empremta és
visible en diversos indrets capelladins com el Racó desant
Jordi. Tot això, com a mínim,
el converteix en un ferm candidat a tenir aquest reconeixement”. Tots els regidors hi
van votar a favor. L’acte es
farà el diumenge 23 a les 12
del migdia al Teatre La Lliga
serà obert a tothom qui vulgui assistir-hi.

El projecte de l’equipament juvenil de Capellades
ja està en marxa
CAPELLADES / LA VEU

E

l proper divendres 14
de febrer es farà una
trobada per decidir
quins usos i espais tindrà el
futur equipament.
Des de la regidoria de joventut, i amb el suport de la Diputació de Barcelona s’ha estat treballant en els últims

HORARI:

DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H

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

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

anys en diferents processos
participatius que han permès
detectar les necessitats de les
persones joves de Capellades i impulsar nous projectes
adaptats a la població jove.
La finalització d’aquests processos, juntament amb el suport polític, ha donat lloc a
la realitat d’enguany: la creació d’un projecte jove dins

l’antic espai de la pizzeria
Chup’s de Capellades.
El següent pas tindrà lloc el
proper divendres 14 de febrer, al mateix espai, en una
convocatòria oberta a tot el
col·lectiu jove del municipi,
on es decidirà quins usos i
quins espais tindrà el futur
equipament juvenil.
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Es presenta el Pla d’Actuació
Municipal del mandat a Piera
PIERA / LA VEU

E

El centre de dia Mar i Cel
participa en el projecte
Tracta’m de tu
PIERA / LA VEU

l passat divendres, 31
de gener, l’actual equip
de govern va presentar
el Pla d’Actuació Municipal
per al mandat 2019-2023, un
document que vol ser un full
de ruta per als propers quatre
anys. El PAM és una eina que
pretén planificar i prioritzar
aquelles accions que han de
permetre garantir i millorar la
qualitat de vida dels pierencs i
les pierenques.
Entre els projectes previstos hi
ha, per exemple, la construcció d’un espai jove, la urbanització i millora de la xarxa de
clavegueram a Can Mussarro i
El Portell, la construcció d’un
nou pavelló i un nou camp de
futbol o la implantació d’un
pla d’asfaltatge que permetrà
garantir la seguretat a la via
pública amb actuacions a les

E

l passat dijous 30 de
gener, els usuaris i
usuàries del centre de
dia Mar i Cel van participar
en el projecte Tracta’m de
tu, una iniciativa en la qual
participen alumnes d’educació primària i secundària i
que treballa la prevenció dels
maltractaments a les persones
grans. El projecte, emmarcat
en el Pla Educatiu d’Entorn
de Piera, pretén que la gent
gran, acompanyats de profes-

vies principals i secundàries
cada cert temps. La creació de
la via verda de Ca n’Aguilera,
El Bosc de l’Àliga i Can Martí i la redacció d’un projecte
per a construir un nou centre
cultural són altres actuacions
previstes al PAM.

sionals del sector, entrin a les
aules per crear trobades i fomentar valors com el respecte
i la tolerància.
En aquesta ocasió, algunes
persones usuàries del centre de dia van col·laborar en
el projecte i es van apropar a
l’INS Salvador Claramunt per
oferir una xerrada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO sobre la
vellesa. En concret, van ser la
Margarita, l’Andrés i el Josep
Maria que van estar acompanyats per l’Anna, la treballadora social.

Un cop finalitzada la presentació, que es va celebrar a la sala
d’actes del Teatre Foment, les
persones assistents van poder
consultar els seus dubtes als
diferents regidors i regidores
del consistori al mateix temps
que prenien un refrigeri.

Inici de temporada motera amb el
Festival del Jabalí
PIERA / LA VEU

Inscripcions obertes a la
Fira del Sant Crist

E

l passat diumenge dia
2 de febrer es va celebrar el 10è Festival
del Jabalí, un esdeveniment
organitzat per l’entitat Exilio
Motero que va repetir l’èxit
d’anteriors edicions. La trobada dóna inici a la temporada motera amb la tradicional
posada en escena del món
biker: no van faltar estands i
rock & roll, amb el grup Rosie’s Rock Band que va fer un
tribut als AC/DC. La gastronomia va tenir també la seva

PIERA / LA VEU

presència al festival amb el
tradicional plat de senglar.
La iniciativa va comptar amb
la col·laboració de la Colla

Infantil dels Diables de Piera
que va fer entrepans que van
oferir a totes les persones assistents

La Fira del Sant Crist de Piera arriba aquest 2020 a la seva
31a edició, se celebrarà els dies
25 i 26 d’abril i inclourà propostes diferenciades com la
fira multisectorial, la fira medieval o les activitats per als
infants.
Les persones interessades en

participar-hi activament, ja
poden formalitzar la inscripció. Només cal omplir el formulari que es pot trobar a la
web de l’Ajutnament.
El termini per a fer la inscripció finalitzarà el divendres dia
3 d’abril. Per a més informació
es pot contactar directament
amb l’empresa MIDE trucant
al telèfon 93 310 53 62.

PROMOCIÓ GT E-BIKE 2020
RÍGIDA
a partir de
90€/mes

DOBLE
SUSPENSIÓ
140€/mes
24 quotes sense interesos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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La Torre de Claramunt converteix
antics contenidors de reciclatge de
vidre en refugis per a gats
LA TORRE DE C. / LA VEU

L
La passera de Can Quiseró
- El Maset s’inaugura
aquest cap de setmana
MASQUEFA / LA VEU

A

quest diumenge 9
de febrer tindrà lloc
la inauguració de la
passera que uneix les urbanitzacions de Can Quiseró i El
Maset, un cop finalitzats els
treballs de construcció duts
a terme per l’Ajuntament de
Masquefa.
L’acte institucional, que és
obert a tota la població, tindrà
lloc al carrer Principat d’Andorra (El Maset) i comptarà
amb l’assistència del president
de l’Àrea d’Infraestructures,
Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona, Pere
Pons Vendrell; l’alcalde de
Masquefa, Xavier Boquete; el
regidor d’Urbanisme, Enrique
Gómez; el president de l’Associació Cultural i Recreativa El
Maset, Francisco José García;
i el president de l’Associació
de Propietaris de la zona Can
Quiseró, Luís Juncal.
A les 12 h es durà a terme el
tradicional tall de cinta, i a
continuació se celebraran els
parlaments a càrrec de les diferents autoritats presents i es
realitzarà un recorregut a peu
per l’estructura.

L’itinerari creua el torrent
del Salt de Can Llopart
El projecte executat per l’empresa Constructora de Calaf
–amb un cost de 653.725,97€–
ha consistit en la construcció
d’una passera central metàl·lica sobre el torrent del Salt de
Can Llopart de 78,30 metres
de longitud i dues passeres de
fusta de 80,50 m. en total, amb
un nou itinerari d’un total
de 230 m. de longitud i 3 m.
d’amplada.
Per a creuar els torrents existents s’han utilitzat estructures sense piles intermèdies
que permeten respectar els
condicionants hidràulics i s’ha
realitzat un disseny respectuós
amb l’entorn natural per evitar
l’impacte ambiental sobre el
territori. A més, s’ha donat
preferència a materials naturals i ecològics i amb facilitat
de manteniment.
Així, aquesta passarel·la permanent permet unir les urbanitzacions de Can Quiseró
i El Maset de forma segura,
òptima i adaptada i creuar tot
el municipi de punta a punta,
a peu o amb bicicleta, sense
necessitat de transitar en cap
moment per la carretera.

a Torre de Claramunt
ha creat refugis per a
gats de carrer en antics
contenidors de vidre. La brigada municipal ha estat l’encarregada d’adaptar aquests
antics contenidors de reciclatge en refugi per a gats fent
noves obertures, d’una banda
pels mateixos gats i de l’altre
pels cuidadors. A més també s’han retolat en l’exterior
perquè no pugui a ver dubte
d’aquesta nova funcionalitat.
Els refugis de gats estaran instal·lats en els punts on s’han
identificat més colònies, un a
la Torre i un altre a Pinedes,
més endavant està previst instal·lar-ne un altre a Vilanova
d’Espoia.

El regidor de medi ambient,
Xavier Comes, se sent satisfet
dels resultats i explica que és
una nova acció pel control de
les colònies urbanes de gats
sumant-se així a altres accions

ja empreses com el projecte
d’identificar els gats abandonats, fer-los una revisió mèdica i esterilitzar-los, gràcies a
un conveni amb el centre veterinari de Capellades.

La Policia Local deté una persona per presumpte
delicte contra la salut pública i de frau elèctric
MASQUEFA / LA VEU

L

a Policia Local ha procedit a la detenció d’una
persona a Masquefa
acusada d’un presumpte delicte contra la salut pública i
defraudació de fluid elèctric.
La detenció s’ha dut a terme en
un habitatge del municipi on el
cos policial va decomissar més
de 100 plantes de marihuana i
8.000€ en efectiu.
L’actuació va ser el resultat de
setmanes de treball de la Policia Local, que des del passat
mes de desembre investigava
l’activitat d’un grup de perso-

Felicita als qui
més estimes!

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Fes-nos arribar la
fotografia a les
nostres oficines:
C/ Retir 40, baixos
o via e-mail:

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

publicitat@veuanoia.cat

nes que presumptament tenien
en funcionament un cultiu actiu de marihuana i es trobaven
en recerca de nous emplaçaments per a ampliar la seva
producció. Així, després de realitzar una sèrie de vigilàncies
per a confirmar la ubicació de
la plantació els agents van accedir la matinada de diumenge
2 a dilluns 3 de febrer a l’habitatge investigat coincidint amb
l’entrada d’un dels presumptes
membres del grup.
A l’interior del domicili la Policia Local va trobar un sistema
de cultiu amb 100 plantes en
diferents estats de creixement

i va comprovar que s’estava
duent a terme un presumpte
delicte de defraudació de fluid
elèctric. Per tot plegat, es va
procedir a la detenció d’un individu –veí de Masquefa- que
aquest 4 de febrer és previst
que passi a disposició judicial
al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Martorell.
La Policia Local, mentrestant,
manté oberta la investigació
per a determinar si hi ha més
persones implicades i localitzar altres possibles localitzacions de cultiu; i no descarta
noves detencions relacionades
amb aquest fet.
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Calaf celebra la Nit de l’Esport i la Cultura en el marc de la Festa
Major de Santa Calamanda
CALAF / LA VEU

L

a Nit de l’Esport i la
Cultura arriba enguany
a la seva IV edició consolidant-se com un acte de
reconeixement a les persones
i entitats locals que destaquen
any rere any pels seus èxits i
treball en l’àmbit de l’esport o la
cultura a Calaf i l’Alta Segarra.
L’acte s’inclou en la programació de la Festa Major de Santa
Calamanda.
L’acte d’entrega de premis es
celebrarà avui divendres 7 de
febrer a les 20h a la sala Folch
i Torres del Casal de Calaf i estarà presentat per Pilar Guardiola i Eloi Hernández, sota la
direcció de Neus Quer.
Fins al dia 10 de gener, la ciutadania a títol personal o les entitats podien presentar les seves
propostes a través del registre
d’entrada de l’Ajuntament.
Un cop recollides i valorades
pel jurat, les candidatures finalistes són:
PREMIS CULTURALS
Millor iniciativa cultural, infantil o juvenil

- Xavi Torra i Xuriguera
- Nuri Sala i Grau
Premi Alta Segarra de la Cultura
- Pastorets de Calaf
- Eduard Molina i García
El jurat dels premis culturals
ha estat format per: Angèlica
Quingles, Rosendo Bascompte i Giralt, Jaume Oller i Vidal,
Anna Vila i Martínez i Jordi
Fitó i Giralt.
- MERCADANSA. Concert
Escola de Música al Mercat de
Calaf.
- Escala en Hi-fi de La Pineda
Trajectòria cultural
- Lluís Selvas i Gilabets
- Conxita Solà i Cabellud
- Festa de La Pellofa
Efemèride
- 25 anys Colla Gegantera i
Grallera de Calaf
- 25a Trobada de Puntaires
- 10è aniversari Revista Esplai
de la Gent Gran

Millor aportació cultural per
a la promoció de la cultura a
Calaf
- Josep M. Solà i Bonet
- Festival MEB (Músiques per
escampar la boira)
Millor aportació cultural en
l’àmbit social o pedagògic
- 2n Musical Solidari
- Viatge acadèmic de l’Institut
Français de Calaf (Annie Bellot)
Ambaixador/a cultural calafí
al món
- Marina Torra i Cabau

Millor iniciativa esportiva o
entitat esportiva en la promoció de l’esport
- 3x3 de bàsquet
- Escola de pàdel
- RAID Atla Segarra
Millor iniciativa pedagògica
o social lligada als valors de
l’esport
- Participants calafins a la Marroc Challence
- Antonino Mestres i Ballús

PREMIS ESPORTIUS
Millor esportista (masculí o
femení) infantil
- Sara Rubio i Pérez
- Pau Garriga i Marsans
- Berta Molina i Olvera

Ambaixador/a esportiu calafí
al món
- Associació Esportiva Wushu
Wuday Pai Catalunya
- Fabià Subirana i Dalmau
- Club de tennis taula Calaf

Millor esportista (masculí o
femení) absolut
- Alfred Martínez i Plaza
- David Sererols i Torras
- Jaume Masafred i Canet

Premi Alta Segarra de l’Esport
- Joan Capdevila i Gómez
- Abril Pamblanco i Roca
- Margarita Riera i Avilés
El jurat dels premis esportius
ha estat format per: Elisabet
Pallerols i Azagra, Josep Torra
i Parés, Josep Antoni Barrios
i Hernández i Mercè Biosca i
Sugranyes.

Trajectòria esportiva
- David Martínez i Gutiérrez
- Pep Martí i Soteras i Jose Castillo i Garcia
- Jorge Herrera i Villagran

Aigües de Manresa comunica la no potabilitat de l’aigua de la
xarxa d’abastament de Calaf
CALAF / LA VEU

E

l motiu és l’augment
del contingut de nitrats de l’aigua per sobre dels 50mg/l, que segons
la normativa vigent suposa
l’obligació de declarar la no
potabilitat de l’aigua per a us
de boca. La situació podria
anar millorant en les properes
setmanes fins a restablir-se la
normalitat. Fet que es comunicarà oportunament.
Amb motiu de l’incompliment del paràmetre nitrat
que s’ha esdevingut a la zona
de subministrament de Calaf, com a conseqüència de

les fortes pluges que es van
produir a finals de gener, Aigües de Manresa ha emès un
comunicat avui on informa
que s’ha detectat un augment
del contingut de nitrats a l’aigua de la xarxa municipal
que superen els 50 mg/l. La
superació d’aquest límit, segons la normativa vigent, suposa la obligació de declarar
la no potabilitat de l’aigua per
a us de boca tot i que l’aigua
és apta per tots els altres usos
que no sigui estrictament alimentari.
Com a mesures correctores s’ha reduït les captacions
dels pous de Calaf i posat en

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

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

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

marxa la captació del Pou del
Rector per tal d’incrementar
la quantitat d’aigua provinent
del Mantellí.
La situació podria anar millorant en les properes setmanes
fins a restablir-se la normalitat. Fet que es comunicarà
oportunament.
D’altra banda, també especifiquen que, d’acord amb els
criteris de la FAO-OMS, la
ingesta tolerable de nitrats es
de 219 mg/dia per persona
(això equivaldria a 3,3 litres
diaris d’aigua que tingués un
contingut de 65 mg/l de nitrats). Malgrat això, cal tenir
en compte que en determi-

nades persones i en alguns
grups de població, la ingesta
habitual de quantitats elevades de nitrats pot produir
una alteració de la capacitat de transport d’oxigen a la
sang (metahemoglobinèmia).
Aquests grups de població
més sensibles són:
• Les dones embarassades i
els lactants.
• Els adults amb acidesa gàstrica reduïda
i altres amb alteracions poc
freqüents com :
• Els individus amb dèficits
hereditaris de la forma reduïda de la nicotinamida-adenina-dinucleòtid (NADH).

• Els individus amb una activitat disminuïda de l’enzim
metahemoglobina reductasa,
als eritròcits.
• Els individus amb anomalies estructurals de l’hemoglobina (HB-Ms).
En aquest sentit, doncs, recomanen explícitament que les
persones incloses dins algun
grup de risc dels esmentats,
s’abstinguin de consumir aigua de la xarxa per a beure
o cuinar. El grup de més risc
són els lactants alimentats
amb llet artificial, per la qual
cosa, a l’hora de preparar els
biberons, cal utilitzar aigua
envasada.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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esports
Derrota que els manté a la cua de la
Primera Catalana

Punt de mèrit a les Illes
Balears

FUTBOL / PERE SANTANO

FUTBOL / LA VEU

CF IGUALADA 0
UE CASTELLDEFELS 3

E

ls nois de Marc Cabestany queien en un partit complicat davant el
Castelldefels (0-3) on no es
van sentir còmodes en cap
moment. Els blaus afrontaven un duel important de
cara a seguir aspirant a la
salvació. Davant hi havia un
Castelldefels que venia amb
una molt bona dinàmica de
resultats i que es mostrava
invicte aquest 2020.
El matx va començar amb
un ritme molt baix, on cap

dels dos equips eren capaços
de generar ocasions de gol.
Només jugades aïllades podrien fer decantar el resultat.
En primera instància, va ser
Nil qui va poder avançar els
igualadins, però el porter visitant ho va evitar.
Amb el pas dels minuts, els
grocs van saber controlar
més la pilota i, al minut 26,
en un xut molt llunyà, els
visitants van fer un autèntic golàs, que va entrar per
l’escaire de la porteria d’Alfonso. S’havia de remar a
contracorrent i canviar la dinàmica, per poder remuntar.
A la represa, tot van ser
males notícies, lesió d’Ós-

car i gol visitant, a la sortida
d’un córner. La proesa per
puntuar encara era més complicada.
A mesura que el partit s’apropava al final, els anoiencs
van intentar collar i avançar
les línies, generant diferents
oportunitats. Calia estar
atent a evitar els contracops
visitants, per no encaixar el
tercer gol. Tot i la insistència dels blaus, al minut 90, el
Castelldefels va aconseguir el
gol de la total tranquil·litat.
Aquesta setmana, el conjunt
igualadí no jugarà per la retirada del Reus i tornarà a
competir contra la Pobla de
Mafumet, a Les Comes.

BALEARS FC 2
CF IGUALADA 2

L

es blaves aconseguien
puntuar en un camp on
gairebé ningú ho ha fet
en tota la temporada. Tot i disposar d’una renda de dos gols a
favor, les igualadines van veure com les locals empataven el
partit en els compassos finals.
Segurament es podria dir que
es tracta d’un punt amb regust
amarg, però la veritat és que
puntuar a Mallorca es preveia
molt difícil, i les anoienques
ho van aconseguir. En una
primera part molt bona, on
la gran eficàcia en atac va ser
clau per posar el zero a dos al

marcador, gràcies als gols de
Marina i Blanco; les jugadores
de Cubí eren conscients que el
matx es complicaria a la segona meitat, amb la gran pressió
local.
Així va succeir, quan al minut
62, les mallorquines retallaven
distàncies i entraven de ple en
el duel. Calia resistir, però l’expulsió de Núria ho va dificultar i a pocs minuts per acabar
l’enfrontament, les locals van
aconseguir l’empat.
L’Igualada va saber administrar els darrers minuts i va
mantenir un punt, que pot ser
molt important a final de temporada.
Aquesta setmana, les blaves
tornen a jugar a domicili, al
camp del Sant Pere Pescador.

El sènior femení
comença la fase d’ascens
amb derrota
VÒLEI / LA VEU

A

quest passat cap de
setmana
s’iniciava
la segona volta de la
majoria d’equips del club. El
Jorba Sola Sènior Masculí
lluitarà finalment per la permanència a primera, ja que
va estar a tocar del la fase a
Nacional
Per la seva banda, el Sènior
Femení començava la fase
d’ascens amb derrota a Les
Comes contra l’AEE Elisabeth
Salou (0 sets a 3). Les igualadines es van trobar al davant

un equip molt experimentat
i amb jugadores de qualitat
que no va donar opció a cap
sorpresa. Des del primer set,
la qualitat de les tarragonines
es va imposar i les jugadores
locals, amb alts i baixos constants, van veure com s’escapaven al marcador. El segon set
es va decantar, també clarament, cap al costat visitant.
No va ser fins el tercer set que
l’Igualada va mostrar la seva
millor cara i va fer que les jugadores visitants s’haguessin
d’esforçar al màxim per tancar el partit per la via ràpida.
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Festival anotador del Monbus CB
Igualada i victòria de 30 punts
BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 102
CB AMOZARA 73

E

l Monbus CB Igualada
venia de cedir en els
instants finals del darrer partit a casa del Quart la
passada setmana, cedint així
la tercera derrota de la temporada. Aquesta setmana tocava
rebre a Les Comes el Patria
Hispana Seguros Almozara.
El partit començava amb un

gran ritme anotador per part
dels dos equips, l’Igualada
amb un joc molt complet i els
visitants des de la línia de 3
portaven el marcador al final
del 1r quart al 25 a 22. En el
segon període els blau i grocs
aconseguirien frenar el tir visitant i deixar-los en només
11 punts per a un 51 a 33 a la
mitja part.
La segona meitat, amb el partit trencat, la intensitat per
part dels dos conjunts va baixar, i sense grans defenses,

els atacs amb un gran encert,
s’imposaven. 28 a 20 al tercer
quart i 23 a 20 en l’últim situaven el definitiu 102 a 73 en el
marcador.
Nova victòria per als igualadins que després de 17 jornades aconsegueixen un balanç
de 14 victòries i 3 derrotes
per mantenir la segona plaça
en la classificació. La setmana
vinent és jornada de descans,
i la pròxima el Monbus CB
Igualada visitarà la pista del
Maristes Ademar.

Victòria de prestigi de
l’Anytime Fitness CB
Igualada a Barcelona

BÀSQUET / LA VEU

CB GRUP BARNA 68
CB IGUALADA 73

A

Derrota de l’Handbol Igualada a la
pista d’un dels favorits
HANDBOL / LA VEU

HANDBOL BCN SANTS 29
HANDBOL IGUALADA 24

P

artit en què l’Igualada s’enfrontava a un
dels 3 primers equips
de la lliga i era complicat ja
d’entrada. En el començament del encontre l’Igualada va començar molt fort i
al minut 5 anava pel davant
amb 2 gols d’avantatge (2

a 4), però a partir d’aquest
minut el BCN Sants ja va
començar a posar-se pel davant en el marcador i no ho
va deixar, arribant al minut
30 de la primera part amb un
clar 18 a 14, i a l’Igualada li
costava molt aguantar el ritme del BCN Sants.
En la represa l’Igualada va
lluitar molt i va reduir una
mica la diferència però el
BCN Sants no va deixar
mai d’anar amb avantatge

en el marcador, amb un bon
joc dels extrems i amb llançaments molt efectius des dels
9 metres a l’Igualada li va ser
impossible de contenir-los. Al
final del partit el marcador reflectia un 29 a 24 just pel que
es va veure a la pista.
Partit molt lluitat pels jugadors igualadins però que no
van poder amb la superioritat del joc del BCN Sants, tant
en atac com en defensa.

quest diumenge passat, l’Anytime Fitness
CB Igualada va disputar el partit contra el C.B.
Grup Barna, un dels rivals
més complicats de la categoria. Des del minut zero es va
poder apreciar una gran competitivitat entre els dos equips
amb un partit molt igualat,
però gràcies al bon joc col·
lectiu de les igualadines van
aconseguir mantenir sempre
el lideratge en el marcador,
però sempre amb el rival a
molt poca distància acabant
la primera part amb un marcador de 30-33.
Durant la segona part el partit es va endurir considerablement amb defenses per part

dels dos equips de molta més
qualitat però un parell d’errors per part de l’equip igualadí va costar-los un parcial
negatiu que gràcies a una espectacular defensa van aconseguir remuntar. Un cop ja
en l’últim període, les igualadines van afrontar els últims
minuts del partit amb molt
seny amb una gran presa de
decisions que finalment van
deixar el marcador favorable
a les blaves de 68-73. S’aconseguia així una victòria importantíssima per l’equip.
Fitxa tècnica
Parcials 11-17 19-16 22-21
16-19
Anotadores: Compte (0),
Carner (14), Gener (5), Enrich (2), Lamolla (18), Jane
(13) Amatlle (2), Aniento (6),
Escuert (0), Lauren (6) Segues (7).

Lídia Cruz entra a la Junta
BÀSQUET / LA VEU

L

a Junta Directiva del
Club Bàsquet Igualada
compta amb la nova
incorporació de Lídia Cruz,
que assumirà diferents tasques dins l’àrea social del
club. La Lídia és sòcia del
club i mare d’un jugador cadet.
Amb aquesta darrera incorporació, la Junta Directiva

Aquest dissabte 8 de febrer, partit important

19.30h Anytime Fitness CBI - Ekke CB Lleida
El millor bàsquet femení es juga a casa!

Vine a Les Comes, t’hi esperem!

compta, per primera vegada
a la història del club, amb
el mateix nombre de dones
i homes. L’equip està format
per Jordi Balsells, President;
Neus del Rio, Vicepresidenta; Jordi Morera, Tresorer;
Víctor Olivan, Secretari i
Pili Mullerat, Mario Sanchez,
Margarida Pintó, , Jordi Riera, Alba Closa, Ona Serradell
i Juan Carles Bernáldez com
a vocals.
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Toni Bou tornar a regnar al Palau Sant Jordi
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

D

esprés de l’ensopegada de l’any passat,
el pierenc Toni Bou
arribava al Palau Sant Jordi
barceloní amb ganes de tornar a demostrar que ningú
pot amb ell en el trial més
veterà del món a l’especialitat
sota sostre, doncs va ser l’any
1978, en el que es va crear per
part de l’empresa RPM liderada per Jaume Alguersuari,
aquesta nova modalitat trialera.
Si a l’anterior edició, Adam
Raga amb TRRS es va imposar a Toni Bou amb la Honda,
enguany Bou no ho va tenir

fàcil per guanyar, doncs pràcticament fins a la penúltima
zona de la ronda final, la classificació anava molt igualada.
Va ser aleshores quan el pilot
anoienc va demostrar el perquè és el millor del món i va
donar el cop d’efecte per tal
d’imposar-se al pilot d’Ulldecona. A destacar la presència en el Palau Sant Jordi
de molts aficionats anoiencs,
especialment d’aficionats i
amics pierencs de Toni Bou.
Una vegada finalitzat el trial
català Bou comentava: “La
prova de Barcelona sempre
és especial, l’any passat va ser
molt dur no guanyar, però
tinc clar que podia tornar a

Joel Jaume fa un bon
paper, però cau a vuitens
a Odense
ESQUAIX / LA VEU

B

on resultat del Joel
Jaume a la ciutat danesa de Odense. El
jugador igualadí tenia pocs
números per superar la 1a
ronda davant el perillós colombià Pipe Herrera i la veritat és que sense fer massa
soroll el jugador anoienc
cada dia és troba més còmode en el circuit PSA certificant el seu passi a vuitens 11-9, 5-11, 11-7, 8-11,
11-4.
Però d’aquí ja no va poder
passar als últims 8 millors
desprès d’ensopegar amb
l’holandès Rosham Baros
124è del rànquing mundial per 5-11, 6-11, 10-12. El
Joel continua per això la
seva escalada particular en
el rànquing mundial, entrant per primer cop en el

TOP 230, 229 actualment
mentre que el seu germà
Bernat és troba situat en el
lloc 79 del món.
L’equip RS-PLASNET guanya el seu partit de lliga
catalana
Molt bons resultats dels jugadors igualadins en una
nova jornada de lliga jugada al Ciutat Diagonal
de Sant Just. Aquesta nova
victòria, situa l’equip en els
llocs d’honor i amb les seves
opcions intactes.
El Joel Jaume va fer un gran
resultat guanyant de forma
molt convincent 3-0 a la jove
promesa canària Ivan Pérez,
Nacho Fajardo també va fer
un gran resultat guanyant
3-2 a Marc Soriano i finalment Carles Sánches va cedir
davant l’experiència d’Alex
Luque per 3-0.

L’HL Igualada té el
control del partit però
no passa de l’empat
HOQUEI LÍNIA / LA VEU

HL IGUALADA 1
UROLOKI 1

P

artit molt disputat contra un rival directe a la
classificació per disputar el play off de la Lliga catalana. El control del partit el
portà sempre l’equip local. No
obstant, les parades del porter i els xuts que anaven entre

els tres pals de la porteria, feren que els igualadins no poguessin ampliar el marcador,
aprofitant els power que tenien a favor durant, sobretot,
la segona meitat.
Cal destacar la segona meitat,
els xuts i la bona defensa feren un partit impressionant i,
deixant als espectadors amb
ganes de veure més hoquei
línia a les Comes!! Endavant
i enhorabona..

passar-me. L’Adam està molt
fort, així com els altres pilots
participants. Sempre dono el
100% de mi mateix però un
mínim error et pot passar
factura. Arribava amb les últimes 3 victòries del mundial
a la butxaca, i aquest triomf
és important per a mi”.
Amb les victòries al tres trials
anteriors, als de l’illa Reunión, Rennes, Budapest i ara
amb el de Barcelona, el pilot
pierenc Toni Bou encapçala
còmodament el mundial indoor a falta de dues proves.
Abans de què es disputi la
penúltima prova a Bilbao, ja
aquest cap aquest de setmana, es disputarà pels voltants
de la població lleidatana
d’Aitona, el primer trial puntuable pel campionat estatal
a l’aire lliure.
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L’Igualada Rigat cau golejat a casa del Deportivo Liceo
HOQUEI PATINS / LA VEU

LICEO 9
IGUALADA RIGAT 0

L

’Igualada Rigat va caure de forma dolorosa
a Riazor (9-0), en un
partit marcat per les rigoroses decisions de la parella
arbitral al començament del
partit. Una derrota que no
li fa perdre a l’Igualada la
quarta posició a la taula.
Els arlequinats van entrar bé
al partit. De fet, el primer
avís va ser un remat de Pla
al pal als trenta segons i poc
després, una perillosa rematada de Méndez. En els primers instants els igualadins
arribaven amb perill fins que
als quatre minuts i mig els
col·legiats van assenyalar un

penal sobre Dava Torres de
Méndez molt rigorós. El mateix Dava va transformar-lo
en l’1-0. Només havia passat un minut quan la parella arbitral no va assenyalar
la pena màxima quan dins
l’àrea, van tocar amb l’estic
per darrere a Sergi Pla.
Durant la primera part, els
homes de Cesc Linares van
seguir tenint ocasions per
marcar però sense encert. En
canvi, el Liceo va marcar el 2
a 0 en una contra de Bruno
Di Benedetto a 8 minuts dels
descans.
Només començar la segona
meitat Marc Grau a la mitja
volta feia el tercer. L’Igualada
va continuar lluitant i buscant el gol fins a onze minuts
del final quan Oruste anotava el 4-0. A partir d’aquest

moment, l’equip igualadí va
marxar del partit i els gols
van anar pujant al marcador

fins el 9-0 final.
El pròxim compromís de
l’Igualada és de l’OK Lliga:

demà dissabte 8 de febrer, a
casa, contra el Girona.

L’Igualada Femení HCP segueix sense perdre
HOQUEI PATINS / LA VEU

IFHCP 5
PALAU PLEGAMANS 2

E

xcel·lent partit aquest
passat diumenge a Les
Comes de l’Igualada Femení davant de l’actual
campió de Nacional Catalana.
Partit molt igualat a la primera part, les igualadines desaprofitaven un penal i una falta
directa per arribar al descans
amb un avantatge considerable al marcador. La realitat
però va fer que s’hi arribés
amb un ajustat 2-1, gràcies a
dos gols de la igualadina Carla
Claramunt.
La segona part va ser molt similar però el partit es va decantar favorablement a les
igualadines en els darrers minuts del matx. Així la Carla
Claramunt marcava el tercer

gol en afusellar a mitja distàn- minuts del final (3-1). Tres
cia a la portera visitant a deu minuts després marcava el Pa-

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)
Per més informació,
truca’ns al: 629 77 31 01

lau el segon gol (3-2).
El partit va estar a punt de
torçar-se quan les igualadines
arribaven a la desena falta.
Però la bona intervenció de la
Cristina Riba va desfer la clara
ocasió del Palau. A quatre minuts del final, l’àrbitre mostrava la targeta blava a la Mar
Franci per una enganxada involuntària amb l’estic que feia
caure a una jugadora visitant.
La jugadora palauenca no va

trobar el forat per marcar a la
falta directa i les igualadines
van mantenir el marcador
amb inferioritat numèrica.
Precisament a l’entrada de la
quarta jugadora, al final dels
dos minuts de sanció, la mateixa Mar Franci recuperava
la bola que passava per davant
de l’accés a pista, es plantava
sola a porteria i marcava el
quart gol de les igualadines a
dos minuts del final (4-2).
Amb el Palau abocat a l’atac,
les igualadines deixaven el definitiu 5-2 final amb el golet de
la Pati Miret que deixava els
tres punts a Igualada i amb la
confiança necessària per enfrontar-se la propera jornada
al CP Voltregà, líder i imbatut
com les igualadines a Nacional Catalana.
L’equip osonenc disposa de
vàries jugadores que juguen
competició europea amb el
primer equip d’OKlliga, i de la
portera internacional de la selecció italiana Veronica Caretta. Un equip que li queda molt
petita la Nacional Catalana
però que és un autèntic repte
per a les igualadines, competir-hi i plantar-li cara, com ho
va fer a la final de la Copa Generalitat, que es van endur les
osonenques.

MKM

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings,
oficies, locals comercials, empreses, escoles, etc.
Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56
08700 Igualada
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Jordi Yoshinori Matsuoka, Cora Salas Rubén Piñol (CAI), 4t
i Nora Taher (CAI), aconsegueixen les M-45 al Campionat de
mínimes estatals
Catalunya de Marxa
ATLETISME / LA VEU

D

ivendres passat es
van dur a terme les
proves corresponents
al 1r Control de Salts Horitzontals, a la Recta Coberta
de l’Estadi Atlètic Municipal
d’Igualada, amb organització
del CAI Petromiralles, essent
la primera competició oficial
disputada al nou mòdul cobert de l’estadi anoienc. Van

participar-hi també diversos
atletes forans, molts d’ells becats al CAR de Sant Cugat.
Es van assolir registres molt
remarcables, sobresortint les
mínimes estatals absolutes en
salt de llargada, de Jordi Yoshinori Matsuoka en masculí,
amb 7,42 m. i de Cora Salas
en femení, amb 6,07 m.
També en el salt de llargada,
el S-20 Aitor Caldito saltava
6,73 m., el S-23- Oriol Cas-

tells 6,55 m., lesionant-se en
el decurs de la prova, i el S-16
Rubén Sánchez saltava 6,20
m. Nuria Moix - S-16 - saltava 5,08 m. en la llargada.
Nora Taher - S-23- va assolir també la mínima estatal
absoluta en triple salt, amb
12,44 m., prova en la que Mar
Planas - S-18 - saltava 11,14
m. Joel Giménez - S-16 - saltava 11,38 m., en el triple salt.

ATLETISME / LA VEU

E

l marxador Veterà del
C.A. Igualada Petromiralles Rubén Piñol,
va assolir el 4t lloc en categoria Màster M-45, en la prova dels 10 Km. corresponent
al Campionat de Catalunya
Màster, disputat conjuntament amb el Campionat de
Catalunya de Marxa en Ruta
individual i per equips de
les categories de Promoció, i
amb el 29è Trofeu Ciutat de
Badalona de Marxa, Memorial Paco Aguila. Hi participaren 3 marxadors del CAI,
amb una destacada actuació
global.
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Rubén Piñol era 4t en Veterans masculí M-45, amb 57
m. 40 seg. per cobrir els 10
km. de cursa.
Laura Giménez era 6a en
la prova absoluta femenina
amb 1h. 00 m. 20 seg., també
sobre 10 km. de recorregut.
Ares Giménez era 19a en categoria Sub-14 fem. amb 20
m. 03 seg., sobre 3 Km. de
cursa.
Els guanyadors absoluts
van ser Marc Guerrero
(ISS-L’Hospitalet) amb 47m.
53seg. en masculí, i Mireia
Urrutia (C.E. Canaletes) en
femení amb 51m. 09 seg.,
ambdós sobre 10 km. de recorregut.

El CAI queda 8è al
Campionat de Catalunya
de Clubs Màster Indoor

ATLETISME / LA VEU

Ateletes del CAI participen a la Mitja
Marató de Granollers
ATLETISME / LA VEU

A

mb una multitudinària participació d’uns
8.000 atletes, es va
dur a terme diumenge la 34a
edició de la Mitja Marató de
Granollers - Les Franqueses
- La Garriga, una de les de
major participació de Catalunya conjuntament amb les de
Barcelona i Sitges, i que formava part de la Challenge de
Mitjes Maratons G.P. Diputació de Barcelona.
Hi participaren un grup d’atletes del Club Atlètic Igualada
Petromiralles, membres del
CAI Triatló i del CAI Popular.
Els guanyadors absoluts sobre

els 21.097 m., foren Stephen
Makoka (Sudàfrica) amb 1h.
01 m. 28 seg., i la ucraïnesa
Daria Mykhailova en femenines, 19a general amb 1h.
12m. 37seg.
Aquests foren els registres i
ordre d’arribada dels corredors del CAI Petromiralles
classificats a la Mitja Marató
de Granollers:
514a - Francina González 1:31:04
615è - Robert Rey - 1:32:59
803è - Santi Vidal - 1:35:19
1.558è - Santi Navarro 1:44:12
2.297è - Juan Prieto - 1:52:04
2.987è - Marcelo Alonso 1:59:34
3.666a - Isabel Parra - 2:15:24

3.669a - Marta Serra - 2:15:24
3.763a - Carlota Prió - 2:19:11
Atletes
del
CAI
Petromiralles a la SB Hotels
Marató de Tarragona
També diumenge, es va dur a
terme la SB Hotels Marató de
Tarragona, amb una important participació en les diferents proves: Marató, 5 km.,
10 km. i 30 km.
Hi participaren 2 corredors
del CAI Petromiralles, membres del CAI Popular.
Sergio Taravilla era 99è en els
30 km., amb un registre de
2h. 31m. 00 seg. i Mari Díaz
era 361ª en els 10 Km., amb
un temps de 1h. 02m. 18 seg.

L

’equip del C.A.Igualada
Petromiralles masculí,
va participar dissabte passat a la Pista Coberta
de Catalunya de Sabadell al
Campionat català de Clubs
Master indoor, en el que
prengueren part els equips
capdavanters de l’atletisme
català de la categoria.
Els anoiencs assoliren una
meritòria 8a posició, amb un
total de 79 punts en la competició guanyada pel C.A.
Nou Barris, seguits del Barcelona Atl., 2ns, essent 3rs els
atletes del Pratenc A.A., entre
13 clubs participants.
Individualment,
sobresortiren dintre de la meritòria
actuació global dels anoiencs,
les següents classificacions
per puntuació en les proves
corresponents: el 3r lloc de
Pere Pulido en el salt d’alça-

da, amb 1,54 m. i 7è en 60 m.
tanques amb 10”58.
També el 5è lloc de Francesc
Llamas en els 400 m.ll. amb
1’00”34, i els 6ns de Jaume
Mallén en salt de perxa, amb
3,41 m., de José A. Fernández
en els 800 m.ll. amb 2’14”34,
d’Antonio Martínez en els
3.000 m.ll. amb 10’06”74, i de
Rafael Laguna en 1.500 m.ll.,
amb 4’50”91.
Eren 7ns els components del
relleu del CAI de 4 x 200 m.
format per José A. Fernández
- Rafael Laguna - Francesc
Llamas i Antonio Martinez,
amb 1’54”93.
Josep Mª Lagunas era 10è en
el llançament de pes, amb
10,87 m. i eren 11ens David
Tarragó en els 200 m.ll., amb
26”46, Jaume Mallén en llargada, amb 4,17 m. i José A.
Valdivielso en triple salt, amb
6,55 m. Lluís Marimon era
12è en els 60 m.ll. amb 17”11.
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El Club Gimnàstic Ballerina organitza Dues patinadores del
la 6a edició del Trofeu Carnaval en
PA Igualada superen les
dues jornades
proves de nivell
GIMNÀSTICA / LA VEU

V

ilanova del Camí
s’ha vestit de bon esport els passats dos
caps de setmana, els quals
els carrers i restaurants del
municipi es van omplir de
gimnastes i famílies que participaven en els dos Trofeus
de Carnaval organitzats pel
Club Gimnàstic Ballerina al
poliesportiu de Can Titó.
A causa de l’èxit de participació i a la demanda dels
clubs d’arreu de Catalunya,
el Club va haver d’ampliar el
ja tradicional Trofeu a dues
jornades, el diumenge dia 26
de gener i el dia 2 de febrer.
Més de 700 gimnastes van
participar en aquestes competicions, gaudint d’aquesta
especial i divertida jornada,
gaudint de bona gimnàstica
rítmica, concurs de disfresses i rifes diverses per als
participants.
El Trofeu de Carnaval s’ha
convertit després de sis anys

celebrant-lo al municipi,
en un imprescindible en les
agendes de tots els Clubs catalans.
Les gimnastes del Club van
debutar amb els nous exercicis, sorprenent a famílies
i públic present, amb unes
grans coreografies i dificultat en cadascuna. Van demostrar un cop més el gran
treball, dedicació, esforç i lo
increïbles que són; i així assolint els següents resultats:
En categoria Benjamí B en les
dues jornades: Abril Quintana 1a i 7a, Lucía Rodríguez
3a i 6a i Vera Márquez 5a i
18a.
En Infantil B: Júlia Rodríguez 1a en les dues jornades,
Judit Guillén 3a en les dues
jornades.
Cadet A: Claudia García 1a i
9a i Judit Vitoria 5a i 1a.
Cadet Base: Carlota Zamora
1a i 2a.
Infantil Base: Gisela Ramírez
4a i Paula Salas 5a i 1a.
Juvenil Base: Paula Mensa 3a

i 1a.
Infantil VI: Martina Quintana 3a i 1a i Jana Pérez 2a en
les dues jornades.
Conjunt benjamí B, format
per: Daniela Subires, Sara
Camacho, Abril Quintana,
Vera Márquez i Lucia Rodríguez, 1r classificat.
Des de el Club volen agrair
al regidor d’esports per donar suport a les dues jornades
amb la seva presència i ajuda,
i al Servei d’esports de l’Ajuntament de Vilanova del Camí,
a personal del poliesportiu i
famílies del Club, que sense
tots ells no seria possible gaudir de jornades tant importants per als Clubs i gimnastes d’aquest esport.
A més, també volen donar
l’enhorabona al Cos Tècnic i
gimnastes del Club Gimnàstic Ballerina per aquest debut
de temporada i animar-les a
seguir en aquesta línia de treball, amb uns valors, respecte
i principis que donen la marca esportiva al Club.

L’Igualada Club Gimnàstic
Aula celebra l’exhibició davant
d’amics i familiars
GIMNÀSTICA / LA VEU

L

’Igualada Club Gimnàstic Aula, aquest
dissabte passat va fer
l’exhibició de les gimnastes de
nivell escolar, on els familiars
i amics van poder gaudir dels
nous exercicis.
Les gimnastes del ICGA van
fer un acte per unir-se a la
campanya, que te per objectiu promoure que les dones
del món de l’esport tinguin
una presencia normalitzada
als mitjans, contribuint així a
avançar cap a la plena igualtat, trencar estereotips socials
i mediàtics respecte l’esport
femení i posicionar-lo com
un contingut d’interès capaç
d’atraure grans audiències.
“SI NO VEUS ESPORT FEMENÍ T’ESTAS PERDENT
LA MEITAT DE L’ESPECTACLE”.
El mateix dissabte, un grup
de gimnastes de nivell Copa,
Base i Absolut es va desplaçar
fins a Torredembarra per participar al V trofeu interclubs
de Torredembarra, amb molt
bons resultats pel club igua-

ladí. Nahya Ramos, benjamí
IV es va proclamar subcampiona, Anna Casado, Aleví
IV va obtenir una tercera posició, Paula Sallent, aleví V, es
va proclamar campiona en la
seva categoria, Berta Piqué,
Júnior V, va aconseguir una
segona posició, Gina Castelltort, Infantil Base, va ser tercera, Violeta Aguilera i Mariel·la Espinalt, cadet base les
dues, van aconseguir la primera i tercera posició respectivament. A l’espera dels re-

sultats de les gimnastes, Laia
Sánchez, Martina Espinalt i
Dana Pijoan.
Des de el club es felicita a totes les gimnastes per la seva
constància i treball diari.
El gimnasta Marc Salvador va
realitzar una exhibició del seu
exercici de cinta, un exercici
que està preparant pel proper
Campionat d’Espanya.
L’ICGA esta molt satisfet dels
resultats, estan animats a seguir treballant i millorar per
poder assolir propers reptes.

PATINATGE / LA VEU

E

l diumenge 2 de febrer
dues patinadores del
Club Patinatge Artístic
Igualada van superar les proves de nivell organitzades per
la Federació Catalana de Patinatge a Sant Cugat del Vallès.
L’Úrsula Pontnou va aprovar
el nivell C i a partir d’ara patinarà al nivell B. I la Berta
Torra va aprovar el nivell D i
a partir d’ara patinarà al nivell
C.
Classificació Interclubs 2019
Aquesta setmana la Federació
Catalana de Patinatge ha publicat la classificació de l’Interclubs 2019 de la província de
Barcelona, i el Club Patinatge

Artístic Igualada ha aconseguit una magnífica 17a posició (de 97 en total), superant
amb escreix la 22a posició que
va aconseguir la temporada
passada.
Cal destacar que aquesta classificació atorga automàticament la condició de cap de
grup per l’Interclubs del 2020.
Des del club s’ha rebut la notícia amb molta alegria i orgull,
destacant l’immens treball de
les dues entrenadores (Ester
Torrabadella i Cristina Castro), l’esforç de tots els patinadors/es als entrenaments, i
la confiança dels pares en un
projecte que va començar fa
tres anys i que no ha parat de
créixer aconseguint fer-se un
nom al món del patinatge artístic del nostre país.

Excel·lents resultats a
la 1a fase de la Copa
Catalana

GIMNÀSTICA / LA VEU

E

l passat cap de setmana
l’Anoia Club Gimnàstic, va participar en la
primera fase de la Copa Catalana de gimnàstica artística,
per les categrories d’Escolars
A i B.
En la categoria A4 aparells
grans, van competir les gimnastes, Arlet Vives i Lua Guitian, i en les A4 petites, Marta
Casado, la Marta va obtenir
la medalla de bronze en la
classificació individual general. En la categoria escolar B3
aparells, van competir Aina
Alegre, Alba Ramírez, Aura
Lopez, Elsa Jimenez, Maria
Cazorla, Magali Vives i Ivet

Pelfort. En la categoria B4
aparells petites, van competir, Carla Maria Jordan, Gal.
la Clemente, Gal.la Fernández, Gisela Marimon Mia
Rodríguez i Paula Casado, i
van obtenir el quart lloc per
equips. En B4 grans, Aroa
Garcia, Clara Granado, Marina Bertran, Raquel Granados,
Julia Garí, Júlia Molina i Laia
Güell. I també van obtenir el
quart lloc en la classificació
per equips. Cal destacar la
posició de la gimnasta Marina Bertran que va obtenir el
primer lloc a l’aparell de terra.
Moltes felicitats per aquesta
primera fase, a les gimnastes
i a les entrenadores, Alícia
Borrega i Abril Cots.
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Ja és a punt la 8a edició del FineArt, el festival
de fotografia de referència
Del 21 de febrer fins el 15 de març es podrà gaudir de les 52 exposicions d’aquesta edició de FineArt 2020
FOTOGRAFIA / LA VEU

F

ineArt Igualada enguany celebra la vuitena
edició del festival, un
esdeveniment de referència
i consolidat en el món de la
imatge, que busca un any més
apropar la fotografia i tot allò
que l’envolta tant al públic en
general, com als aficionats i,
per suposat als professionals
de la fotografia. I ho fa, en diferents espais expositius municipals i d’altres d’efímers que
recuperen espais patrimonials, per emmarcar les diferents
propostes visuals, en 20 sales
d’exposicions distribuïdes per
la ciutat. Enguany l’antiga Teneria es convertirà en un nou
espai d’exposició, així com
totes les escoles participants
s’ubicaran a l’edifici Cíclope
(on hi havia els Mobles la Fàbrica, al passeig Verdaguer)
perquè la Cotonera que era on
s’ubicaven habitualment, està
en procés de remodelació.
L’esdeveniment, de renom a
Catalunya i pioner a nivell nacional en el sector de la fotografia, es realitzarà del 21 de
febrer al 15 de març. Aquesta
edició comptarà amb fotògrafs provinents d’arreu del
món, entre ells en trobem de
Cuba, Argentina, Suècia, Turquia, Japó, Austràlia, Hongria
i també de Madrid, Andalusia,
Aragó i de Catalunya.
A més de les 52 exposicions, el

festival inclou un gran nombre
d’activitats paral·leles vinculades amb aquest art. En són
un exemple les visites guiades
de la Isabel Muñoz, la del Per
Cromwell, la del Lútfü Dağtaș
o la de la Leysis Quesada Vera;
els tallers amb el Tino Soriano
o el taller de fotografia nocturna; la Masterclass de fotografia amb la Lidia Carbonell; la
presentació del llibre Ayúdame a mirar; així com els tallers
pensats per grans i menuts.
Fotògrafs de gran nivell, tant
interncionals com nacionals
FineArt 2020 compta amb
professionals d’àmbit internacional com els reconeguts
Per Cromwell –fotògraf suec-,
l’argentí Juan Manuel de Ro-

sas, Leysis Quesada Vera –fotògrafa de Cuba-, el turc Lútfü
Dağtaș, el col·lectiu australià
Unexposed o el professorat de
La Metropolitan de Budapest.
També comptem amb presència de grans fotògrafs estatals
com el premi Nacional de Fotografia 2016, Isabel Muñoz;
Tino Soriano, relacionat amb
el National Geographic Society i premiat per la UNESCO,
la OMS, la Fundació World Press Photo; o l’aragonesa
Anna Palacios, periodista i
fotògrafa relacionada amb els
drets humans, treballa amb
ONGs com Manos Unidas per
donar a conèixer la situació a
Àfrica; entre d’altres.
També hi trobem altres noms
de reconeixement dins l’àmbit

fotogràfic com Eva Parey, Mireia Comas, Pepo Argilaguet,
Oscar Dhooge, Samanta Aretino, Jordi Fu, Joan Díez, Lluís
Estopiñan, Enric Maciä, Isma
Montfort, Guillem Vidal, entre d’altres.
Com cada edició, també hi
ha espais dedicats a fotògrafs
igualadins. Aquest any el festival compta amb les obres de
la Lídia Carbonell, el Manel
Caballé i l’Arxiu Comarcal de
l’Anoia; així com la participació d’autors igualadins en l’exposició Elna. La corda.
L’esdeveniment també ofereix
les fotografies del Premi Ciutat d’Igualada Procopi Llucià
i el Trofeu Pell de l’Agrupació
Fotogràfica d’Igualada, del
concurs d’Instagram que es

celebra fa quatre edicions i les
mostres fotogràfiques del Col·
lectiu Unexposed i de l’Agrupació de Montcada i Reixac.
Per la seva banda, les escoles
de disseny i fotografia continuen apostant per FineArt. Es
mostren els treballs dels alumnes de l’escola Leandre Cristòfol de Lleida, de l’ERAM escola universitària de fotografia,
de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC),
de l’Escola Universitària de
Disseny i Enginyeria de Barcelona (Elisava), de Fotoespai
Barcelona Centre d’Imatge,
de l’Escola Groc, de Tecnocampus Mataró, de l’Escola
d’Arts i Oficis Gaspar Camps
d’Igualada, de El Observatorio, de l’Escola d’Art i Disseny
de la Diputació de Tarragona i
de l’Escola d’Art i Superior de
Disseny d’Olot.
Seguint la línia de les passades edicions, FineArt Igualada
opta per la difusió de l’esdeveniment a través de les xarxes
socials. Així, el festival comunica totes les novetats tant de
participants com el programa
d’activitats a través de les plataformes Facebook, Twitter @fineartigualada i Instagram
– fineartigualada - (podeu etiquetar les fotos amb el hashtag
#Fineartigd20). També podeu
accedir a tota la informació a
través de la web: www.fineartigualada.cat, que enguany és
completament nova!
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CISTELLA AMB PRODUCTES

PLANXISTERIA
GELABERT S.L

SORTEIG
2 Entrades

902 22 09 22

www.yelmocines.es

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

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

SORTEIG

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

676 959 431

676 959 431

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

93 804 88 52

Regalem 2 cistelles al mes!

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada.
Ulleres 3D no incloses.

www.museudeltraginer.com

www.planxisteriagelabert.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA
93 131 35 58

www.ingravita.cat

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG

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

I.H.C.

www.igualadahc.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 804 42 57

SORTEIG DE

2

ENTRADES

amicsdelamusica@gmail.com

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
* C/ del Retir 40 · 08700 Igualada
93 804 24 51
Les entrades tenen vigència d’un mes a
partir de la publicació dels guanyadors.
Els guanyadors es donaran a conèixer per
mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals
de mes.
Podran recollir les entrades directament a
cadascuna de les entitats que participen,
a excepció de Yelmo Cines, el cicle de concerts d’Hostalets, la cistella Caprabo i Caves Bohigas que han de passar a buscarles a les nostres oficines de La Veu.

Nom
Cognoms
Població

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

Bicicleta ABA

Músiques de Butxaca

Entrades Yelmo Cines

Forfait circuit Les Deus

Música Hostalets

Email

Entrades Museu del Traginer

Entrades Cinema Ateneu

Cava Bohigas

Signatura

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Entrades Hoquei

Telèfon mòbil

TOTS ELS SORTEJOS

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes fins el 30/11/2019. En aquesta data LA VEU procedirà pel
mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades. La subjecció al Reglament General
de Protecció de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i
inequívoc a aquestes condicions.
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‘Qui ets?’, de Màrius Serra, teatre, música
i vida a l’Ateneu, diumenge
TEATRE / LA VEU

com a subjecte, des de la seva
com a protagonista i des de
la vostra com a espectants.
Narrant i revivint un viatge
que dins seu porta amagat el
tresor. I el trobem sense necessitat d’arribar al final, ni
descobrir cap illa on amagar-lo. El viatge que ens proposa en Màrius, és el tresor...
i des d’una cadira el reviurem
de nou. Jo em sento afortunat
de ser-hi. I...ara...tan sols cal
afegir... Gràcies Màrius. Per
aquest viatge...tan sols...ja em
val la pena”.

D

iumenge a les 7 de la
tarda, arriba al Teatre
Municipal l’Ateneu
Qui ets?. L’espectacle es basa
en l’obra narrativa Quiet, de
Màrius Serra, publicada per
primer cop el 2008. Aquesta
adaptació teatral, escrita pel
mateix autor, està dirigida per
Joan Arqué i interpretada per
Òscar Muñoz, Roger Julià i la
igualadina Judit Farrés, que
es posen a la pell de Màrius
Serra o de qualsevol pare o
mare amb un fill amb paràlisi
cerebral. L’espectacle és una
producció de Velvet Events i
Hause &Richman. Al final de
la funció hi haurà un col·loqui amb la companyia.
Un espectacle ple de llum i
veritats
Qui ets? no és un drama, sinó
un espectacle ple de llum,
música en directe i veritats.
El Llullu, nascut amb paràlisi cerebral, ha d’anar amb
cadira de rodes i mai no podrà caminar. En un càmping
de l’Empordà on passen uns
dies en família, el seu pare es
queda embadalit veient com
corre el cosí del Llullu i té un
somni: algun dia veurà córrer
el fill. Acompanyat de la mare
i la germana, passejaran el
Llullu per tot el món, d’Itàlia

a Hawaii, atraient les mirades
de persones molt diferents.
Fins que un dia, el somni es
farà realitat.
Màrius Serra explica que va
publicar Quiet quan en Llullu
tenia 8 anys: “El 14 de juny de
2009 en vam fer una lectura
pública il·lustrada amb música en el marc del concert
benèfic Mou-te pels Quiets.
Aquell mateix vespre alguns
dels actors amics que hi van
participar ja em van parlar de
la força dramàtica de les escenes que llegien. El concert va
omplir la sala gran de l’Auditori i va acabar amb una versió de L’home estàtic interpre-

tada a cappella per Pau Riba
i Sergi López, amb el Llullu
dalt de l’escenari.
Poques setmanes després, el
24 de juliol, el Llullu ens va
deixar. Després del dol, vaig
continuar fent lectures de
fragments de Quiet en llocs
molt diversos i davant de públics molt diferents. De primer, només llegia, però de
mica en mica vaig començar
a explicar els episodis més
significatius del llibre, cada
cop més dramatitzats, i al final vaig pensar que n’havia de
fer una versió teatral que visibilitzés aquests éssers sovint
invisibles, els quiets, que et

permeten descobrir qui ets”.
Ara l’obra s’ha convertit en
un espectacle teatral i musical
que s’ha pogut veure, entre
altres, al Teatre Lliure i el Teatre Almeria de Barcelona. El
director i els intèrprets l’han
convertit en un delicat exercici d’empatia. L’ha dirigit en
Joan Arqué que ens parla del
teatre i de l’obra com a eina i
com a vehicle de transmissió:
“Emocional, sexual, emotiva
o reflexiva. O tot això junt
amb la voluntat de voler compartir aquest homenatge a la
vida, amb tots vosaltres. Des
de la cadira, la nostra i la vostra. La cadira com a objecte i

Convocat el 8è concurs d’aparadors comercials
de la Mostra Igualada
TEATRE / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada convoca per vuitena vegada el Concurs
d’aparadors comercials amb
motiu de la 31a edició de la
Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils.
La iniciativa vol contribuir a
dinamitzar l’activitat comercial i, alhora, celebrar d’una
manera més visual aquest esdeveniment, que tindrà lloc
del 26 al 29 de març (coincidint amb la Setmana del Comerç). El període d’inscripció ja és obert i es tancarà el
proper 14 de febrer.
En el concurs hi poden participar tots els comerços
d’Igualada que decorin el seu

aparador d’acord amb algun
dels gèneres de la Mostra
(concretament: teatre, titelles,
dansa, circ o música).
Com cada any, s’atorguen tres
premis als millors aparadors.
El primer estarà dotat amb
500 euros, el segon amb 300
euros i el tercer consistirà en
la gravació i l’emissió d’una
falca publicitària a l’emissora municipal Ràdio Igualada
(103.2 FM).
A més, aquest Concurs d’aparadors torna a anar lligat amb
el Joc del Comerç de Mostra
Igualada, que proposa un
repte als infants de la ciutat.
Seran ells els qui hauran d’encertar quin gènere és el que
ha dedicat cada un dels comerços al seu aparador. Hau-

ran d’identificar la disciplina
artística de, com a mínim, 15
comerços i lliurar la butlleta
de participació (retallable al
Diari de la Mostra) a un dels
diferents Punts d’informació
de la Mostra.
Tots els comerciants que hi
vulguin participar poden
consultar les bases del concurs i formalitzar la inscripció a través del web (www.
igualada.cat/tràmits),
per
correu electrònic (comerc@
aj-igualada.net) o lliurar les
butlletes presencialment al
Servei municipal de comerç
a l’edifici d’Ig-nova Empresa
(Avda. Mestre Muntaner,
86) o a l’oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) a la plaça de
l’Ajuntament.

Les entrades es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala
Municipal d’Exposicions c.
Garcia Fossas, 2 -pl. de la
Creu) de dimarts a divendres,
de 18.30 a 20.30 h. El dissabte, d’11 a 14 i de 18 a 21, i el
diumenge, d’11 a 14 h i des
d’1 hora abans de la funció a
la taquilla del Passatge Vives.
Les entrades tenen un preu de
18 € i 15 €, amb descomptes
per a diversos col·lectius. Els
joves de fins a 25 anys podran
comprar les entrades a 5 euros, acreditant la seva edat
amb el DNI, en una proposta
que s’emmarca en la campanya Fins als 25 a cinc. També
es poden adquirir en línia a
www.teatremunicipalateneu.
cat, sense comissions.
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El funk electrònic de Red Pèrill enceta la nova
temporada de Músiques de butxaca
MÚSICA / LA VEU

E

l pianista, teclista,
compositor, cantant i
productor de música
electrònica Red Pèrill -Alter
ego de Marc Mateu- donarà
el tret de sortida a la nova
temporada de Músiques de
butxaca aquest divendres 7
de febrer. El músic igualadí
estrenarà el seu tercer disc
Aquari o Safari acompanyat
del guitarrista Cels Burgès i
el multi-instrumentista Àlex
Almirall.
Apadrinat per Guillamino
i produït per Quico Tretze,
Red Pèrill va sorprendre propis i estranys amb el single
La Clau, cançó de la setmana a iCat que es va convertir
en un himne instantani i va
ser escollit per compondre la
cançó d’estiu d’iCatFM 2019
Som el que som. Les últimes
notícies en la seva ràpida
ascensió dins el panorama

musical català és la col·laboració, juntament amb el seu
productor Quico Tretze, en
el darrer tema que està enregistrant Sopa de Cabra pel
seu nou disc.
Red Pèrill és un exemple de
creació original que comença
a recollir els fruits. L’han inclòs dins l’anomenada cançó
galàctica i el comparen amb
Antònia Font, Jaume Sisa o
Quimi Portet, entre d’altres.
Eclèctic i amb un so inconfusible, el nou disc es presenta
com una col·lecció de cançons amb un peu a la pista de
ball i un altre al psicoanalista. R&B en català, amb molt
d’auto-tune, Soul i Funk, Psicodèlia costumista, microclimes encisadors, mons imaginaris i crues realitats.
Red Pèrill és un valor en alça
dins l’escena catalana, un
personatge amb carisma i
sonoritat.
L’hora del concert serà a les

11 de la nit al Teatre Municipal l’Ateneu.
Preu de les entrades és de 12
€ amb gintònic inclòs i 10 €,
preu de descompte per als
socis de l’Ateneu Igualadí,
Cineclub Ateneu, Amics del
Teatre de l’Aurora i Òmnium
Cultural.
Es poden comprar anticipades a través de la web www.
musiquesdebutxaca.cat.
Com també l’abonament (4
concerts) per 40 € i 32 € el
preu de descompte.
Organitza el cicle de concerts
l’Ateneu Igualadí amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i amb la col·laboració
de: Òmnium Anoia, UNESCO Igualada, Renda Urbana,
L’Acústic, Cafè de l’Ateneu,
Primeras Marcas, Supermas,
Enric Martí Videoproduccions, Canal Taronja, Ràdio Igualada, Infoanoia.cat,
AnoiaDiari, Veu de l’Anoia i
Fruiteria Pilar.

El Museu de la Pell proposa als més
petits un taller de recreació històrica
HISTÒRIA / LA VEU

D

iumenge 9 de febrer,
a les 12 del migdia, el
Museu de la Pell proposa una nova activitat dins el
programa familiar Creactiva’t!.
El taller s’inspirarà en els banys
romans de la Vil·la Romana
de L’Espelt, a Òdena, jaciment
arqueològic gestionat pel Museu. Els més petits faran una
immersió dins el món romà
de la mà de Kuanum, especialistes en apropar l’arqueologia
als infants. Coneixeran, a través de reproduccions, els estris
que s’empraven per a la fabricació dels ungüents a més de

conèixer els perfums i aromes
que feien servir. L’activitat es
completarà amb la fabricació
d’un ungüent aromàtic romà
i l’aplicació d’aquest recreant
la sensació d’una terma romana. L’activitat finalitzarà amb
un tast d’aigua perfumada, un
brindis romà i el comiat a la
romana.
El taller, organitzat per l’Ajuntament i el Museu de la Pell
d’Igualada amb la col·laboració del Museu de Sant Boi de
Llobregat, es dirigeix a famílies
amb infants a partir de 6 anys;
és gratuïta amb aforament limitat i admissió segons ordre
d’arribada.

Programa Creactiva’t al Museu!
El programa Creactiva’t del
Museu de la Pell compta en
l’edició d’aquest any amb la
col·laboració de RailHome
BCN, Museu de Sant Boi de
Llobregat, FineArt, Auria
Grup, Dessota, Museu de la
Vida Rural de l’Espluga de
Francolí, Iglú de Vent i l’European Balloon Festival, Aula
de Música Tradicional de
l’Anoia, Museu de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya,
Zoom Festival i La Gaspar:
Escola Municipal d’Art i Disseny i la Diputació de Barcelona.

AUGA: Del ginjoler a
l’oida

CONFERÈNCIA / LA VEU

I

saac Vilanova, músic
igualadí, tenora a les
principals cobles del país,
compositor de sardanes, va
omplir el Teatre l’Ateneu d’un
públic interessat en l’estat actual de la sardana: els nous
compositors, les noves tendències, la forma i construcció de les modernes tenores.
I tot plegat saltejat amb fragments de sardanes molt i
molt conegudes que foren vivament aplaudides.
Llarga ovació quan va inter-

pretar “Igualada Ciutat Pubilla”. Exhibició de domini de
l’instrument per part del intèrpret i de nostàlgia per part
del públic.
I una constant al llarg de la
xerrada: des de fa cent-trenta
anys, la millor fusta per construir una tenora és la de ginjoler reposada un mínim de
quinze anys.
I el proper dilluns “Bonaventura Ubach i el Museu Bíblic
de Montserrat”. Un repàs a la
vida del Pare Ubach i les seves atrevides aventures per
l’Orient bíblic.
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Exposició fotogràfica “Cordades de l’Anoia a Llum i Llibertat”,
a la seu d’Òmnium Cultural Anoia
EXPOSICIONS / LA VEU

F

ins al dia 20 de febrer
es podrà visitar a la seu
d’Òmnium
Cultural
Anoia, al carrer de Santa Maria, 12, l’exposició fotogràfica
“Cordades de l’Anoia a Llum i
Llibertat”. L’exposició es pot visitar de dilluns a divendres, de
les 19:00 a les 20:30.
La mostra recull instantànies
preses durant la preparació i la
realització d’aquesta acció, que
va tenir lloc el dia 1 d’octubre de 2019, i que va consistir
en l’encesa de cent trenta-un
llums instal·lats al cim de cent
trenta-una agulles de la muntanya de Montserrat i que simbolitzaven els cent trenta-un
presidents que ha tingut la Generalitat de Catalunya durant
la seva història. Els llums van
romandre encesos tota la nit
i van ser visibles des de molts
indrets de Catalunya, especialment de la Catalunya Central.
L’exposició es va inaugurar el
passat dia 30 de gener, amb

la presència de Marc Antoni
Malagarriga-i-Picas, membre
d’Artistes de la República, responsable de la part artística i
una de les ànimes de l’acció.
L’acompanyà també Francesc
Bòria, d’Òmnium Cultural
Anoia, que també va participar en l’organització tècnica-muntanyenca de Llum i
Llibertat.
Tal com van explicar en la presentació, les primeres tasques
van ser aconseguir el vistiplau
del Patronat de la Muntanya
de Montserrat i seleccionar
les agulles on instal·lar els
llums per permetre que es veiessin des de totes les cares de
la muntanya. “Va ser un acte
complex en què va col·laborar
moltíssima gent”. Es calcula
que hi van participar més de
cinc-centes persones. Cal tenir en compte que a més del
vuitanta per cent de les agulles
només es podia pujar escalant,
i que a la gran majoria d’agulles els escaladors van passar
la nit dalt del cim. Tot un èxit

considerant que l’acció es feu
en un dia laborable.
De l’acció, organitzada per la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, per
Artistes de la República i per
l’ANC, amb la col·laboració
d’Òmnium Cultural, s’està
preparant un llibre i també

Teatre Municipal l’Ateneu

Diumenge 9 de febrer de 2020
a les 19 h

un documental que es preveu
que recorri alguns festivals de
cinema d’arreu del món, a partir de material gràfic de l’acció i de testimonis personals
d’una cinquantena de participants. Una part de les imatges
i dels vídeos es va registrar
amb drons i helicòpters que

van sobrevolar la muntanya
durant l’acció. Segons un dels
promotors, “va ser un acte
gairebé religiós des del punt
de vista personal, i avui [el dia
de la inauguració de l’exposició] ens hem emocionat per
segona vegada veient el que va
viure la gent”.

Qui ets?
De Màrius Serra

Direcció: Joan Arqué
Amb Òscar Muñoz, Judit Farrés i
Roger Julià
Preu: 18 i 15 €
Menors de 25 anys: 5 €
Venda d’entrades:

www.teatremunicipalateneu.cat

Si ets subscriptor de
la Veu gaudeix d’un
20% dte. en la compra
de la teva entrada
ensenyant el carnet
de subscriptor
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Mostra Igualada celebra la 31a edició sota el lema ‘teatro
del bueno’, amb una imatge creada per Ramon Enrich
TEATRE / LA VEU

L

a Mostra Igualada ha
presentat aquest dimecres 5 de febrer la imatge de la 31a edició, obra de
l’artista igualadí Ramon Enrich, pintor, escultor i dissenyador gràfic. Enguany, la fira
d’espectacles infantil i juvenils
de Catalunya ha fixat el relat
de la campanya amb les expressions teatrals no professionals que resulten de l’observació de nens, nenes i joves,
els protagonistes de la fira.
El teatre apareix en qualsevol
àmbit de les nostres vides. En
el món infantil, la rebequeria,
la impostura i la sobreactuació són un recurs habitual per aconseguir propòsits.
L’adolescència n’és també un
clar exemple, el postureig i la
idealització gairebé grotesca
són un enorme exercici d’impostura i de voler influir en
l’entorn social.
El creador de la imatge, Ramon Enrich, explica que
“amb una mirada simpàtica
i com un acte del tot humà i
natural, aquest any la Mostra
Igualada ret homenatge als
grans actors en l’escenari de la

vida, els nens i els joves” i ho
fa, afegeix, “sota la ja mítica
frase de José Mourinho teatro
del bueno”.
Oberta la inscripció de professionals a Mostra Igualada
2020
Un any més la Mostra PRO
s’instal·larà al Museu de la
Pell i l’Adoberia Bella i tindrà
La Llotja de professionals com
a epicentre de tota l’activitat.
Dins de les activitats professionals, cal destacar la jornada professional i l’11è Mercat
de Projectes d’espectacles així
com les reunions ràpides i
trobades pactades o informals

que afavoreixen el contacte
entre els diferents agents. A
més, la Mostra comptarà amb
la gestora cultural Margarida
Troguet com a facilitadora
PRO.
Ja és obert el termini perquè
els professionals de les arts
escèniques per a tots els públics puguin acreditar-se a la
31a Mostra Igualada. Les inscripcions romandran actives
fins el 20 de març, però si es
formalitzen fins al 15 de març
es poden reservar les entrades.
L’acreditació té un preu general de 40 euros, si bé els
membres de les associacions

amb les quals s’han establert
convenis de col·laboració
gaudeixen d’un descompte de
la meitat del cost (20 euros).
Aquestes entitats són l’Associació Professional de Teatre
per a Tots els Públics (TTP),
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l’Associació
Professional de Dansa de Catalunya (APDC), l’Associació
de Companyies Professionals
de Dansa de Catalunya (ACPDC), l’Associació de Companyies de Teatre Professional
de Catalunya (CIATRE), l’Associació de Professionals del
Circ de Catalunya (APCC) i

l’Associació TeVeo d’Arts Escèniques per a la Infància i la
Joventut.
A la secció professionals del
web de la Mostra es detallen
tots els avantatges d’acreditarse a la fira com per exemple
invitacions i reduccions en
el preu de les entrades, accés als espais exclusius per a
professionals, inclusió de les
dades de l’entitat al llistat de
professionals o preferència en
la reserva d’allotjament. Per
a qualsevol consulta i informació complementària es pot
contactar directament amb la
fira a professionals@mostraigualada.cat.

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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys anteriors
a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica. Entitat que, a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.
PARADA D’UN TREN DE CÀRREGA A L’ANTIC PAS A NIVELL PROPER A LA TORRE DE RECASENS, A L’ANY 1920.
Fotografia d’autoria desconeguda, i que mostra com era un
tren de transport de “mercaderies” en aquella època.
Avui, la zona és la del Centre escolar Gabriel Castellà i Cal
Badia, a l’Avinguda de Montserrat.
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.
Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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Joan Pinyol, en un acte de
La meitat de la població de la ciutat
reivindicació històrica del
té el carnet de la Biblioteca Central
camp de presoners de Lleida d’Igualada
HISTÒRIA / LA VEU

A

quest proper dissabte 8 de febrer tindrà
lloc a la ciutat de
Lleida un acte de reivindicació de la memòria històrica
de la Seu Vella, que durant
anys va acollir un camp de
concentració de republicans
empresonats pel franquisme,
L’objectiu és sumar adhesions
per exigir a l’Ajuntament de
la capital del Segrià la construcció d’un memorial dins el
mateix recinte de la Seu Vella
que recordi el patiment dels
defensors del govern legítim
de la República que hi van ser
internats i que en molts casos
hi van morir durant la guerra
i durant la llarga dictadura.
Entre aquests presoners hi
va haver l’avi de Joan Pinyol,
Joan Colom Solé, a qui l’exèrcit rebel va provocar la mort
en només un mes d’estada per
culpa de les nefastes condicions higièniques en què els
tenien. Per això, i a part de la
recollida de signatures, l’escriptor capelladí clourà l’acte
amb una conferència amb el
nom “Avi, et trauré d’aquí!”,
en què explicarà la seva lluita per treure’l del mausoleu
franquista i enterrar-lo al
cementiri de Capellades al
costat de la seva àvia Teresa.
I ho farà just el dia en què
fa quaranta-tres anys que va

morir convençuda que el seu
marit estava enterrat al cementiri de Lleida. Joan Pinyol
serà presentat per l’historiador Gerard Pamplona, autor
d’una extensíssima tesi sobre
el que va ser aquell “Campo
de Prisioneros y presentados
de Lérida” i suposarà la trenta-vuitena presentació del
llibre “Avi, et trauré d’aquí!”
(Saldonar edicions, 2019).
L’acte començarà a les 11 del
matí de dissabte al local de
l’Ateneu Cooperatiu La Baula
(Carrer del Nord, 4. Lleida) i
està organitzat per més d’una
quinzena d’entitats socials i
culturals de la ciutat, entre
les quals el mateix Ateneu
Cooperatiu La Baula, Òmnium Cultural, l’Assemblea
de Lleida, l’Ateneu Popular
de Ponent, l’Associació Cultural Gitana, la CNT, la CGT,
l’Advocacia per la Democràcia-Demarcació de Lleida,
l’Associació Cultural Castell
de Gardeny i el Grup de Dones de Lleida.

LLIBRES / LA VEU

U

n total de 24.889 veïns d’Igualada de totes les edats ja disposen del carnet d’usuari de la
Biblioteca Central d’Igualada,
xifra que suposa el 56% de la
població de la ciutat. De tots
aquests usuaris 1.211 s’han
fet el carnet al llarg del 2019
i han començat a gaudir dels
seus avantatges: des d’emportar-se documents en préstec
cap a casa a descarregar-se llibres i revistes digitals a través
de la plataforma www.ebiblio.
cat. També poden gaudir de
servei d’ofimàtica, Internet i
connexió wifi gratuïta, tant
per estudiar com per treballar
des del silenci de les sales de
la Biblioteca.
Les dades del 2019 constaten un lleuger augment de
visitants, que van arribar als
180.248, fet que suposa una
mitjana de 626 visites al dia.
També va augmentar l’ús del
servei de préstec, sobretot
entre els nens i la gent gran.
Així, va sortir en préstec més
de 100.000 documents, exactament 102.642, la major part
dels quals llibres. Això vol dir
que cada dia es deixen 356
documents en préstec. Actualment la Biblioteca compta
amb un fons de 119.000 documents, dels quals 105.000

són llibres i la resta tenen altres suports i formats.
Una de les dades més destacades ha estat l’augment en
un 40% del préstec de llibres
digitals, a través de la plataforma www.ebiblio.cat. Al
llarg de l’any passat els usuaris amb el carnet de la Biblioteca d’Igualada es van baixar
2.900 llibres online. Per utilitzar-la només cal validar-se
amb el carnet d’usuari i in-

troduir el PIN (data de naixement). També es pot accedir
al servei a través d’una app
gratuïta, que funciona per a
telèfons mòbils i tauletes.
D’altra banda, l’any 2019 la
Biblioteca va organitzar 360
activitats, d’entre les que van
destacar la celebració del seu
vintè aniversari, amb un tast
de vins i recital poètic; la Festa dels peluixos o el Mercat de
Lletres.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Escut d’Igualada

U

n de ben visible, i dels que
més fou emprat en impresos locals, ha estat la reproducció del que estava a la llinda de
l’entrada principal de l’antic hospital
comarcal d’Igualada. Segons una fotografia, de Procopi Llucià (AFMI),
procedia de l’hospital de Sant Bartomeu (1725).
És una peça de pedra, que ha estat recuperada, arrel de l’enderroc d’aquell
edifici del passeig Verdaguer i dipositada al Museu Comarcal de l’Anoia,
per a la seva conservació.
És una peça singular per: la seva
antigor, acurat disseny, relleu, for-

ma ovalada i adornada amb artístics
motius, que li donen una major prestància i solera.
Dit escut ve representat, dibuixat, en
el “dossier” de “Història de l’Hospital comarcal d’Igualada” (nota prèvia) del Dr. F. García Díez i la Dra.
M. Torras Enrich, que comprèn des
del segle XIII a l’hospital de la postguerra (segle XX)
És un treball de recerca que el primer
de dits autors passà a publicar, en forma de llibre, en el 2007. No inclou
l’etapa del Consorci Sanitari que va
formar-se entre l’Hospital i la Mútua
Igualadina, aquell mateix any.
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EXPOSICIONS
AL ALBA

De Carolina Veciana.
Il.lustracions
Al alba és una exposició que investiga el món oníric. Un conjunt
d’obres que exploren l’univers gràfic 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 indiferent. Ceràmica on expressa sen-

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

ANTROPOLOGIA
SENTIMENTS

DELS

Fotografia.
D’Isabel Muñoz, Premi Nacionalde
Fotografia 2016
Del 21 de febrer al 5 d’abril a la sala
d’exposicions del Museu de la Pell

MIRADES

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

SOTOBOSQUE, EL LADO
OCULTO DE LA PATAGONIA
Mostra del treball realitzat per l’il·
lustrador i professor de LaGaspar

Xavier Mula, durant l’estiu de 2019
a la residència artística “Tribu de
Trueno’, a la Patagònia.
Del 5 al 28 de febrer a la sala d’exposicions de la Gaspar.

DE LA TERRA AL AIRE

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

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

L’obra de Mercè Cartañà, una magnífica comunió
entre els universos de la ciència i de l’art

A

la sala d’exposicions del recinte de La Tossa de Montbui, i organitzada per la
Fundació de la Tossa i el Consorci
de la Tossa, va ser inaugurada el
passat diumenge, dia 2, una extraordinària mostra sobre una temàtica
no gens comuna que presenta una
àmplia mirada al món de la Il·lustració científica, a partir d’una sèrie
d’imatges de la biòloga i il·lustradora científica Mercè Cartañà.
D’antuvi val a dir que, si bé el camp
de la Il·lustració científica té com a
finalitat l’exposició de les dades sobre la morfologia, la vida i els hàbits
dels objectes representats de manera
més o menys esquemàtica i deslligada de les emocions bo i perseguint
els nivells més alts de descripció
possibles; això és el que la converteix
una veritable obra d’art. En aquest
sentit, moltes d’aquestes il·lustracions responen a un encàrrec i la seva
realització depèn de l’exigència dels
documents i el grau d’identificació
que de cada figura es pretén ressaltar per part dels autors o dels editors. Per descomptat, independentment de les normatives que planteja
la disciplina del dibuix, en tots els
casos se sobreentén que per a la realització d’aquest ofici de recerca científica s’han de tenir coneixements
científics sobre l’objecte d’estudi per
a la més completa i objectiva interpretació possibles. Tanmateix, des
de qualsevol proposta, la ciència ens
apropa a un coneixement de forma
racional i intel·ligible, i el món de l’art, en canvi,
ens convida a participar de la mirada des de l’estat
subjectiu de les sensacions; i, és l’esplèndida combinació d’aquests dos universos l’escenari a què
ens convida l’exposició.
Després d’una atenta mirada a la seva obra, una
conversa amb la Mercè Cartañà et permet endinsar-te en aquest meravellós procés artístic i tècnic

de la Il·lustració. De paraules seves es desprèn que
si bé l’ideal és prendre apunts directament del natural i realitzar un petit croquis amb llapis, servint-se alhora d’alguna lupa per a segments diminuts; és, sobretot, la fotografia la que li permet de
polir molts detalls en el seu taller de treball. I és
aquí on, ella, puntualitza que són llargues les hores que exigeix l’exercici de la Il·lustració en base

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

a l’observació atenta. Un altre capítol són aquells treballs que precisen
d’una mirada microscòpica, una labor que els converteix en veritables
treballs de laboratori, atenent a què
es tracta de dibuixar amb molta precisió i a escala. En definitiva, el seu
procés creatiu parteix dels apunts
de camp i també de les fotografies,
situació a partir de la qual es confecciona un nou dibuix en paper vegetal -capaç d’admetre transparències- que ha de contenir tots aquells
caràcters que es vol assenyalar; i,
seguidament es dóna pas a un nou
suport definitiu que (amb aquarel·
les o tintes suaus, o altres tècniques)
serà la il·lustració destinada a ser
publicada, tot una obra d’art.
Mercè Cartañà és llicenciada en Ciències Biològiques, amb l’especialitat de Botànica. I, és en aquest camp
que va començar a dedicar-se a la
recerca, una activitat que ha compartit amb la pràctica de la il·lustració científica des de la dècada dels
80’s fins al 2010; moment en què
va ingressar al cos de professorat de
secundària (Biologia i Geologia) de
la Generalitat de Catalunya. Durant
aquells anys de professió liberal va
entrar a formar part del Col·legi de
Biòlegs de Catalunya i de l’Associació d’il·lustradors, també de Catalunya, endemés d’altres institucions
d’àmbit nacional i internacional.
Avui, ja porta publicats nombrosos
dibuixos i il·lustracions per a revistes especialitzades de Botànica;
per a obres de divulgació com la Història Natural del Països Catalans; plafons per a Parcs naturals; guies de camp i nombrosos llibres de text
de Ciències naturals per a editorials de la talla
de Teide o Casals. Així mateix, ha participat en
exposicions individuals i col·lectives d’Il·lustració científica per tot Catalunya i més enllà de les
nostres fronteres.
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AGENDA
DIVENDRES 7
MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada
Red Pèrill, alter ego de Marc Mateu, músic
igualadí, presenta ’Safari’, la segona part
del seu tercer disc. Eclèctic i amb un so
inconfusible, el nou disc es presenta com
una col·lecció de cançons amb un peu a la
pista de ball i un altre al psicoanalista.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Municipal l’Ateneu.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació de l’assaig “Sempre han parlat
per nosaltres” de Najat el Hachmi sobre el
tema del vel i del feminisme a l’islam, des
de la seva pròpia experiència..
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central
CONFERÈNCIA
Els Hostalets de Pierola
“Vinya i fàbrica: història i economia de la
Catalunya contemporània” Homenatge a
Francesc Valls-Junyent.
Divendres a les 7 de la tarda a l’auditori
Cal Figueres

DISSABTE 8
TALLER
Igualada
Curs d’escriptura creativa 4
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
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Mama desobedient” d’Esther Vivas. Ser mare no és una
tasca fàcil. Vivim en una societat hostil a
la maternitat. No és senzill quedar-te embarassada, tenir un part respectat, donar
de mamar on i quan vulguis, compaginar
la criança i el mercat de treball.
Dissabte a les 5 de la tarda al Local d’acció (travessia Gomis, 14)

DIUMENGE 9
TALLER
Igualada
“Spa a la romana”.
Com es rentaven els romans? Als banys hi
havia bombolles de sabó? Què és un estrígil? I un ungüent? Els senyors de la Vil·la
Romana de l’Espelt, vinguts del passat, ens
faran capbussar en un veritable SPA romà
i gaudir d’una experiència única.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu
de la Pell.

TEATRE
Igualada
“Qui ets?” de Màrius Serra
El Llullu, amb paràlisi cerebral, ha d’anar
amb cadira de rodes i mai no podrà caminar. El seu pare es queda embadalit veient
com corre el cosí del Llullu i somnia que
algun dia veurà córrer son fill..
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
BALLADA DE SARDANES
Vilanova del Camí
Ballada de sardanes organitzada per l’Associació Sardanista de Vilanova
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça
del Mercat
TEATRE
Capellades
Espectacle “Non Solum” de Sergi López
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre
la Lliga

DILLUNS 10
CONFERÈNCIA
Igualada
Irene Cordón. “Pare Bonaventura Ubach i
el Museu Bíblic de Montserrat”
Bonaventura Ubach i Medir fou un monjo de Montserrat,orientalista i estudiós de
la Bíblia. Viatger i coneixedor del territori
iles llengües de l’Orient bíblic, va compilar
una nombrosa col·lecció de material arqueològic que s’exposa al Museu de Montserrat. Organitza: AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
CLUB MANGA JOVE
Sta Margarida de Montbui
Si ets fan del manga vine a compartir una
estona de “Los Dioses mienten” de Kaori
Ozaki
Dilluns a les 6 de la tarda a al Biblioteca
Mont-Àgora.

DIMARTS 11
CONFERÈNCIA
Igualada
“Parlem de sexe a casa”. A càrrec d’Elena
Crespi, psicòloga, sexòloga i terapeuta de
parell. Plantejar-nos com volem fer una
bona educació sexual amb la nostra canalla és molt important
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central
LLIBRES
Capellades
Laboratori de lectura amb “Tastets temàtics”
Dimarts a les 6 de la tarda a la biblioteca
El Safareig

DIMECRES 12
TALLER
Igualada
... Ara t’ho explico. S de sobreprotecció
A càrrec de Núria Sánchez,treballadora
social i entrenador familiar i Anna Garcia, narradora de contes. Taller per a pares
i mares en el qual, a partir d’un conte, es
donaran consells.
Dimecres a les 6 de la tarda a la llar d’infants l’Espígol.
MÚSICA
Igualada
Concert del Conjunt de Corda de Música 3
i de l’Orquestra Quatre Cordes, dirigits per
Marta Riba i Ana Gutiérrez. Aquests grups
ens oferiran una mostra de la feina feta en
el primer quadrimestre de curs..
Dimecres a les 6 de la tarda a l’Escola Municipal de Música.
MÚSICA
Igualada
Concert del Conjunt d’Acordions i de
Conjunt de Corda de Música 4, dirigits per
Eulàlia Gabardino i Marta Riba. Aquests
grups ens oferiran una mostra de la feina
feta en el primer quadrimestre de curs..
Dimecres a les 8 del vespre a l’Escola Municipal de Música.
TALLER
Sta Margarida de Montbui
Polseres Candela. Taller per construir polseres solidària per la investigació del càncer infantil
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda a la Biblioteca Mont-Àgora.

DIJOUS 13
CLUB DE LECTURA
Igualada
Trobada de persones que han llegit un
mateix llibre i es troben per comentar-lo.

En aquesta ocasió “L’agulla daurada” de
Montserrat Roig.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre ‘A l’octubre tornarà la
primavera’ d’Amadeu Alemany que representa la història d’una colla d’activistes que
decideixen alliberar els presos polítics
Dijous a les 7 de la tarda a la sala LAB
de l’Ateneu
7 D’EXPERIÈNCIES
Piera
Empar Moliner. Amb “T’estimo si he begut i altres contes” i “És que abans no érem
així”, torna l’Empar més sarcàstica, més
commovedora i amb més sentit de l’humor que mai
Dijous a les 8 del vespre a la Biblioteca
XERRADA
Calaf
“El dol i la mort a l’infantesa. Com acompanyar-ho?” a càrrec de Cristina Berenguer, psicòloga. Fer pedagogia de la mort
i tenir eines per gestionar el dol i la mort
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a l’escola Alta
Segarra
XERRADA-COL·LOQUI
Capellades
“Quin és el present i el futur de la televisió?” En parlarem en un debat moderat
per Roger Solé, meteoròleg i periodista, en
què Vicent Sanchís, director de TV3 i Carlos González, director de RTVE Catalunya
ens posaran sobre la taula cap on evolucionen els mitjans públics.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Teatre la
Lliga
CLUB DE LECTURA
Capellades
Club de lectura per a adults sobre ““La isla
bajo el mar” de l’escriptora Isabel Allende
Dijous a les 5 de la tarda a la Biblioteca
El Safareig
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Vides creuades
Estrena • Adú
REDACCIÓ / RAMON ROBERT

E

n un intent desesperat per arribar a Europa i amagats davant d’una pista d’aterratge al
Camerun, un nen de sis anys i la seva
germana gran esperen per colar-se en
un avió. No massa lluny, un activista
mediambiental contempla la terrible imatge d’un elefant, mort i sense
ullals. No només ha de lluitar contra
la caça furtiva, sinó que també haurà
de retrobar-se amb els problemes de
la seva filla acabada d’arribar d’Espanya. Milers de quilòmetres a nord,
a Melilla, un grup de guàrdies civils
es prepara per enfrontar-se a la furibunda multitud de subsaharians que
ha iniciat l’assalt a la tanca. Tres històries unides per un tema central, en
què cap dels seus protagonistes sap

que els seus destins estan condemnats
a creuar-se i que les seves vides ja no
tornaran a ser les mateixes.
Interpretada per Luis Tosar, Anna
Castillo, Moustapha Oumarou, Álvaro Cervantes, Miguel Fernández,
Zayiddiya Dissou, Ana Wagener i
Nora Navas, d’entre altres, i realitzada
per Salvador Calvo, Adú és una pel·lícula dramàtica sobre la migració africana. Sense carregar les tintes emocionals i amb encertada narrativa, la
pel·lícula proposa reflexionar sobre
les barreres que separen Occident
d’Àfrica. El seu director i els seus actors aconsegueix transmetre aquesta
colpidora realitat de manera versemblant i continguda. Un dolorós relat
de supervivència, de vides creuades i
de lliçons de vida, una pel.lícula excel·
lent i necessària.

Comèdia francesa

Estrena • Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora?

Flames

El racó del Cineclub • O que arde

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

E

l dijous 13 de febrer el Cineclub presenta, a l’Ateneu Cinema, la producció espanyola
del 2019 O que arde (Lo que arde),
dirigida per Oliver Laxe, en sessió
única a les 20 h en la seva versió original en gallec subtitulada en català.
El film ens trasllada a un poble de la
província de Lugo al qual, després
de complir condemna, torna el piròman Amador per reunir-se amb la
seva mare Benedicta, que viu enmig
de les muntanyes amb tres vaques i

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

A

l’any 2014 es va estrenar una
de les pel·lícules més populars
del cinema francès de la darrera dècada, Dios mío, ¿pero qué te hemos
hecho?. Aquella comèdia va obtenir un
enorme èxit de taquilla a França, sumant més de 12 milions d’espectadors.
Als cinemes espanyols i catalans també
va funcionar molt bé, la veritat.
Sis anys després ens arriba Dios mío,
¿pero qué te hemos hecho... ahora?,
la continuació, un altre fenomen comercial a França. Repeteixen els pro-

un gos.
El treball de Laxe, premiat a Cannes
i que ha obtingut un gran reconeixement per part de la crítica, és molt
original en la seva poètica aproximació a uns escenaris en risc d’extinció, i d’una bellesa incontestable des de les imatges del bosc que
obren el film, aclaparadores. Magnífics treballs dels protagonistes,
actors no professionals, sobretot de
la mare, Benedicta Sánchez, qui, als
seus més de vuitanta anys, ha estat
premiada als Goya com a millor actriu revelació.

tagonistes (Christian Clavier, Chantal
Lauby) i bona part dels actors del primer film. Retrobem doncs a Claude i
Marie Verneuil, un matrimoni catòlic i
molt conservador. En la pel·lícula anterior, els Verneuil van passar un tràngol
difícil de pair quan van haver de fer-se
a la idea que les seves quatre filles es casaven amb marits d’origen estranger. I
en aquesta continuació, hauran de fer
front a un nou maldecap. Resulta que
els quatre gendres, el musulmà Rachid,
el jueu David, el xines Chao i el negre
Charles, han decidit anar-se’n de França per motius diferents.

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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JUDY
Regne Unit. Biografia. De Rupert Gold. Amb Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell.
En el transcurs de l´hivern de 1968, trenta anys després de
l´estrena de la pel·lícula El màgic d´Oz, la llegendària Judy
Garland arriba a Londres per fer un seguit de concerts. Esgotada i deprimida, Judy intenta refrenar els fantasmes que
l´angoixen, enfrontant-se a les seves inseguretats.

TE QUIERO IMBECIL
Espanya. Comèdia. De Laura Mañá. Amb Quim Gutiérrez, Natalia Tena, Ernesto Alterio
Al Marc l’ha deixat la seva nòvia just quan anava a demanar-li matrimoni. La seva vida s’ha convertit de sobte en un
desastre, dels grans. Amb aquest panorama Marc està decidit a reinventar-se i triomfar, però no té ni idea de per on
començar. Per això acudeix a el lloc on tot es troba: Internet.

PAVAROTTI
Regne Unit. Documental. De Ron Howard. Amb Luciano
Pavarotti, Andrea Griminelli, Nicoletta Mantovani, Bono .
Documental biogràfic sobre la vida, obra i carrera professional del mític i ja llegendari cantant de òpera italià Luciano
Pavarotti (1935-2007), un dels millors i més admirats tenors
de tots els temps. Amb imatges mai vistes fins ara

ADU
Espanya. Dramàtica. De Salvador Calvo. Amb Luis Tosar,
Anna Castillo, Álvaro Cervantes
Volent arribar a Europa, un nen camerunès i la seva germana 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.
O QUE ARDE (EL QUE CREMA)
Espanya- França. Drama. D’ Oliver Laxe. Amb Amador
Arias, Benedicta Sánchez .
Ningú no espera a Amador quan surt de la presó després
de complir condemna per haver provocat un incendi. Torna
a casa, a les muntanyes de Lugo, on viu amb la seva mare,
Benedicta. Les seves vides transcorren a el ritme assossegat
de la naturalesa, fins que tot canvia quan un foc violent arrasa la zona. Versió original en gallec, amb subtítols en català.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
JOJO RABBIT
Dv: 20:30
Ds: 19:30/22:00
Dg: 19:30
Dll: 17:15
Dc: 20:45
Dj: 17:45 (VOSE)

PAVAROTTI
Dll: 19:30
Dc: 18:15

Casal
St. Martí de Tous
EL OFICIAL Y EL ESPIA
Dg: 18:00
DIOS MIO, ¿PERO QUE TE HEMOS
HECHO AHORA?
Dg: 20:00

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
ADÚ
Dv: 18:15
Ds: 16:15/18:30
Dg: 17:15
MALASAÑA 32
Dv: 20:30
Ds: 20.45
Dg: 19:30
SALA PETITA

MALASAÑA 32
Espanya. Terror. D´Albert Pintó. Amb Begoña Vargas,
Iván Marcos, Bea Segura, Concha Velasco.
Manolo i Candela s’instal·len al madrileny barri de Malasaña, al costat dels seus tres fills i l’avi Fermín. Enrere deixen
el poble a la recerca de la prosperitat que sembla oferir-los
la capital d’un país que es troba en plena transició política.
Però hi ha una cosa que la família Olmedo no sap: a la casa
que han comprat, no estan sols ...

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/AVES DE PRESA Y LA FANTABULOSA...
Dv Dll Dc i Dj: 18:00/20:15/22:30
Ds: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg: 12:30/15:45/18:00/20:15/22:30
Dt: 18:00/22:30
1/AVES DE PRESA Y LA FANTABULOSA...
(VOSE)
Dt: 20:15
2/LAS AVENTURAS DEL DR. DOLITLLE
Dv i Ds: 17:35/19:45
Dg: 12:15/14:30/17:35/19:45
Dll a Dj: 17:35
2/MALASAÑA 32
Dv a Dg: 21:50
Dll a Dj: 22:05
3/ EL ESCANDALO (BOMBSHELL)
Dv Dll Dc i Dj: 18:10/20:25/22:35
Ds: 15:55/18:10/20:25/22:35
Dg: 12:10/15:55/18:10/20:25/22:35
Dt: 18:10/22:35
3/ EL ESCANDALO (VOSE)
Dt: 20:25

JUDY
Dv: 18:00
Ds: 17:00
Dg: 17:00

SALA GRAN
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 nacional-socialista.
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JOJO RABBIT
Dv: 18:30
Ds: 16:30
Dg: 17:00
TE QUIERO IMBECIL
Dv: 20:45
Ds: 18:40/20.30
Dg: 19:15

4/ LAS AVENTURAS DEL DR. DOLITTLE
Dv Dll a Dj: 17:05
4/ BAD BOYS FOR LIFE
Dv a Dj: 19:10/22:00
4/ VOLANDO JUNTOS
Dg: 13:30
4/ LA PATRULLA CANINA
Ds: 17:05
Dg: 12:00/17:05
5/ AVES DE PRESA Y LA FANTABULOSA
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:15/21:30
Dg: 14:45/17:00/19:15/21:30
5/ ZIBILA Y EL PODER DE LAS RAYAS
(CAT)
Dg: 12:45
6/ ADÚ
Dv Dll a Dj: 17:15/19:40/22:15
Ds: 16:40/19:3’/22:14
Dg: 13:00/16:40/19:30/22:15
7/ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Dv a Dj: 18:20
7/ UNDERWATER
Dv a Dj: 22:45
7/ TE QUIERO, IMBECIL
Dv a Dj: 22:45
7/ VOLANDO JUNTOS
Ds i Dg: 16:00
7/ FROZEN II
Dg: 12:20
8/JUDY
Dv a Dj: 17.30
8/1917
Dv Ds Dll Dc i Dj: 19:50/22:10
Dg: 13:15/19:50/22:10
Dt: 22:10
8/1917 (VOSE)
Dt: 19:50
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13

Troba les solucions a la web de La Veu,

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:

10 11 12

HORITZONTALS: 1. El moviment més combatiu que es pot fer els dies de canícula, en
cinc mots i un saltiró / 2. Víctima necessària d’idolatria. Brillant sense valor propi / 3.
Gronxador de perfil. Quin merder, amb el pica-pica! Indret ideal per a practicar l’esmentat
moviment / 4. Control de qualitat de la suspensió. Descansi i deixi estar la pel·lícula ja
vista. De l’altre perfil / 5. Favorable al llatí més lleig. Del gos que recula / 6. En plena boda.
Inesperat, inaudit per falta d’ús / 7. Anal, però per la via ràpida. Mesures per transformar
en or / 8. El caos d’Aena ha deixat la Danae sense cap. L’habitual mal de ronyó / 9. En el
conflicte domèstic sol prendre la iniciativa. Ni Punyetera… / 10. Ocells subcontractats a la
construcció. Deixar caure els residus / 11. Sacsegi el cànem amb un fals espasí. Filat sense
limitacions / 12. Suspens màxim. Del vidre a la sidra. Eliminaran d’un cop de decret / 13.
Com a glacera és una barbaritat, però hi serveixen una cervesa de primera. No foti, que
això és un huracà.
VERTICALS: 1. Escampadissa del poble hebreu per tot arreu. No hi ha manera de fer-se
sense anar arreglat / 2. Mitges de seda. Col·locar els futurs sacerdots a lloc. Als extrems
del dial / 3. Tinc un preu, però és que molts fumadors m’aprecien. Urgència causada per la
por / 4. Fereixi l’ocell d’en Babà. Estrany esperit, el de les dones ben cossades. Una mica de
cada / 5. No prova, veure-la, sempre fa mal. Entre mot i mot, el cosmos (tot un caràcter) /
6. Mana en l’organigrama. Arreplegues tot de volums poètics. Indicis d’abaratiment / 7. Per
fer un bon paper en necessita un. Val la pena de fer-lo servir / 8. Tal vegada s’esdevingué.
Massa quiet per poder parlar per telèfon / 9. El sant roig. Giris al voltant i per sota dels
ulls. El mig de la meitat / 10. Per l’espiga no basta, però per una ela n’hi ha de sobres. La
Marieta el va apagar d’un pet quan la duien al cementiri / 11. No sé qui és però no es deixa
veure nua. Petit os del dit per assenyalar enlaire / 12. Aparco al moll amb la carta girada.
Cantant lírica de gran èxit televisiu.

7

Sudokus

9

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències per Sílvia Lamolla
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gastronomia
Truita de gules

Espai patrocinat per

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

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

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

Ingredients
Per a 2 persones:
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com
--

nou urbisol
restaurant

• Gules (succedani d’angules) 200 g
• Gra d’all 1
• Julivert al gust
• Ous 4

Elaboració:
Comencem picant en làmines un gra d’all i el posem a daurar en una paella
amb dues cullerades d’oli
d’oliva verge extra.
Quan comenci a daurar-se,
afegim les gules i les cuinem
durant un parell de minuts,
saltejant-les a la paella perquè no se’ns cremin.

Cuina de mercat

Mentrestant, batem els ous
enèrgicament amb ajuda
d’unes varetes. Quan les
gules estan llestes, les tirem al bol amb l’ou batut.
Si voleu podeu retirar els
alls però a vegades agraden
trobar-los després en cada
mos.
Incorporem també el julivert picat, remenem una
mica amb les varetes i quallem la truita en una paella
petita, donant-li la volta
quan comenci a fer-se, perquè quedi daurada per fora
però ben sucosa per dins.

I... bon profit!

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

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

Vine a sopar els divendres amb música en viu!
info. i reserves 93 804 91 64 / info@grupjardi.com

· Esmorzars

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

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

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h
Nits: reserves per a grups
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La vida religiosa a casa nostra: lluita i esperança

L

a festa de la Presentació del Senyor és un dia
molt propici per a posar
la mirada en la vida religiosa
en el si de l’Església, i encara
més, per a fer-ho en els religiosos i religioses presents a la
nostra diòcesi de Vic. Aquesta
festa, tot mirant
Crist, el consagrat del Pare,
redescobrim que els cristians,
en raó del baptisme, som consagrats al Senyor: som del Senyor! I, d’entre els cristians,
alguns són cridats a lliurarse-li del tot, consagrant-se
per mitjà dels vots evangèlics:
pobresa, castedat i obediència.
Aquests són els religiosos i els
qui viuen com a consagrats
en diferents carismes, tant de
vida monàstica com apostò-

lica, encara que tots viuen la
contemplació i la missió que
són pròpies de la vida cristiana.
La vida religiosa a casa nostra
viu amb lluita i esperança.
Lluita i esperança en uns
moments en què, quan la fe
cristiana es va afeblint, o desapareixent del tot, de tantes
persones, el nombre de religiosos disminueix juntament
amb una mitjana d’edat molt
elevada. Moltes comunitats
han de deixar la seva presència en els pobles i ciutats del
nostre país, i moltes congregacions han de remodelar la seva
organització amb la fusió de
províncies religioses, deixant
algunes de tenir el seu superior entre nosaltres. Lluita i es-

perança en les dificultats d’un
canvi d’època que demanen de
tots nosaltres més i més fidelitat. No és pas —com dic molt
sovint— l’hora de les lamentacions, ni l’hora de les sospites ni les condemnes fàcils, ni
l’hora de les enyorances d’altres temps que ja han passat;
sinó que és l’hora de Déu per
a continuar lluitant amb espe-

rança.
En aquesta mateixa línia -entenc jo- els membres de la
vida religiosa a casa nostra
han pensat, en l’avinentesa del
vint-i-cinquè aniversari del
Congrés de la Vida Religiosa
de Catalunya i la celebració
del quarantè aniversari de la
constitució de la Unió de Religiosos de Catalunya, la realit-

zació del «Fòrum: Vida religiosa-Catalunya 2020».
En aquest fòrum volen escoltar Déu i les necessitats profundes dels homes i dones del
nostre temps, reflexionant sobre el que veuen i senten per
tal de discernir quina ha de ser
la resposta de la vida religiosa
avui i aquí. La lluita i l’esperança dels religiosos i religioses serà vida per a les nostres
comunitats cristianes, perquè,
per la santedat i la missió de
tots, els religiosos aporten la
seva vida consagrada per a
glòria de Déu i bé de la humanitat.
Romà Casanova,
Bisbe de Vic

Participació en la festa de la Candelera Missa mensual en
i sant Blai, a la Tossa de la Coral de
llengua anglesa
Santa Maria
bració amb el cant dedicat a
ESGLÉSIA / LA VEU

ESGLÉSIA / LA VEU

D

iumenge passat dia 2
tingué lloc a l’església
pre-romànica de la
Tossa de Montbui, la tradicional festa de la Candelera i
sant Blai que congregà nombrosos fidels, que omplien a
vessar la nau del temple.
La celebració eucarística fou
presidida per Mn. Josep Ma.
Pujol, el qual comentà de forma planera i entenedora els
textos litúrgics.
Els cants anaren a càrrec de
la Coral de Santa Maria, dirigida per Coni Torrents, amb
l’acompanyament a l’orgue de
Maite Torrents. S’iniciaren
amb el cant “Salve Mare”, d’E.
Torres. El salm fou a càrrec de
Rafi Pérez. A l’ofertori s’oferí
“Benaurada!” de J. Martínez
Colàs; a la comunió “Benaurats”, popular francesa —amb
solo de Josep Brugat— i “Tu
Jesús”, de M. Cubeles; per acabar amb els “Goigs a la Mare
de Déu de Gràcia”, de Joan
Just, mentre es venerava la
imatge de la Verge i es repar-

El proper dissabte dia 8 de
febrer, cinquena setmana del
temps ordinari, com cada segon dissabte de mes, es celebrarà una missa en llengua
anglesa a 2/4 de 5 de la tarda,
a l’altar del Sant Crist de la basílica de Santa Maria d’Igualada. Essent a les vigílies de la
festivitat de la Mare de Déu
de Lourdes, s’iniciarà la cele-

la Mare de Déu “O Queen of
heaven”. Durant l’ofertori es
cantarà “Nothing can trouble” i en el moment de la comunió “Jesus Christ, Bread of
Life”, tots dos cants de Taizé.
El cant de sortida serà “The
Lord’s my Shepherd”, inspirat
en el salm número 23. El salm
del dia és “The good man is
a light in the darkness for the
upright.”.

SANTORAL
Febrer

tia una almosta d’avellanes.
En el transcurs de la missa
es procedí a la benedicció de
candeles i de fruits de la terra;
aquests es col·locaren al presbiteri davant de l’altar donant
un atractiu color a la festa. Els
donatius de fruita s’han lliurat a la Llar del Sant Crist. Se
sortejà entre els assistents una
panera i un tortell.
Prèviament a la sala del refugi, s’inaugurà l’exposició de
Mercè Cartaña titulada “Una

ullada a la il·lustració científica”. L’esmentada autora,
il·lustradora científica i professora de Biologia, ha publicat dibuixos per a revistes especialitzades de botànica, per
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).

7: Ricard, rei d’Anglaterra; Teodor; Juliana; Coleta.
8: Jeroni Emiliani; Elisenda.
9: Sabí; Nicèfor; Miquel Febres; Apol·lònia.
10: Escolà de Lourdes; Desideri; Eloïsa; Benet d’Anià.
11: Mare de Déu de Lourdes; Alexandre; Ansbert
12: Eulàlia patrona de Barcelona; Gaudenç; Damià
13: Benigne; Gregori II, papa; Maura; Gimer,

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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DR. JORDI GRAELLS
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

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

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

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

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 7: BAUSILI
De dilluns a divendres
de 9h a Born,
14h i de 23
15h a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

DISSABTE
8: Isidre
CASAS
V.
Rbla. Sant
11
Igualada119
Soledat,
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 9:

BAUSILI

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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA

Per Publicitat:
93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

DILLUNS 10:

ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

PAGÈS

Pau Muntadas, 58
Ma DOLORS
CAPELLADES

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396
Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

www.psicologiaytu.com

PILAR

DIMARTS 11:

Psicoterapeuta

Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

A. Mestre Montaner, 26
(22:00 - 9:00h)

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

c/Pujades, 47
93 803 38 74
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

Psicologa col. num 18.704

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

psicologa

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

PILAR PRAT
JORBA

ORTOPÈDIA CASES

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

DIMECRES 12:

LA CREU

P. de la Creu, 7

DIJOUS 13: MR

SINGLA

Pujadas, 47

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

SALUT |

Divendres, 7 de febrer de 2020

Arrels, aliments d’hivern

D

urant els primers mesos de
l’any és important que ingerim aliments que escalfin
l’organisme i alhora el nodreixin. Per tal de compensar les baixes temperatures
exteriors i mantenir l’adequada temperatura corporal
ens calen calories que ens
donin energia.
El consum d’arrels com la
xirivia, el nap o la remolatxa és ideal en aquesta època de l’any. Sovint queden
oblidades i només ens recordem dels dos primers en
l’elaboració de brous, però
es tracta d’unes hortalisses
molt riques en nutrients i
vitamines.
El nap té un valor calòric
molt baix, és molt ric en fi-

bra, vitamina C i vitamina
B9 (àcid fòlic). Si ens fixem
en les fulles, aquestes destaquen pel seu contingut en
vitamina A i calci. És molt
bon substitut de la patata ja
que és molt més nutritiu.
La xirivia és una hortalissa
molt lleugera que ens aporta vitamina C, vitamines del
grup B i vitamina E, atributs
que la fan un aliment antioxidant. Alhora conté minerals com ara magnesi, fòsfor
i potassi.
La remolatxa vermella destaca sobretot pel seu alt
contingut en antioxidants i
minerals, sobretot en ferro,
iode, potassi i silici. Igual
que la xirivia, també és molt
rica en vitamines del grup
B, sobretot en B9. La podem
consumir crua per aprofi-

tar-ne totes les propietats
però també la podem consumir cuita.
Tant al nap com a la xirivia

els podem donar coccions
llargues, sense sobtar-les,
tant bullides, al vapor, com
saltejades. La xirivia també
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queda molt bé com a xips,
feta al forn. I de les tres en
podem fer crema.

Dona’t d’alta de client habitual i gaudeix
de la teva bonificació mensual!

Roser Valls /

Espai patrocinat per:

Òptica optometrista, propietària de Valls Òptics
Divendres, 7 de febrer de 2020

“La miopia és una pandèmia
del segle XXI, segons l’OMS”
Soc òptica optometrista i tinc un màster d’Optometria i teràpia visual. Regento
dues òptiques -Valls Òptics-, una a Igualada i l’altra a Santa Margarida de
Montbui. A més soc presidenta de la Unió d’Establiments de Montbui. Vaig
néixer a Sant Pere de Riudebitlles però fa 20 anys que visc a Igualada

A

dia d’avui hi ha més infants que necessiten portar ulleres. S’ha establert algun tipus de causa?

Quins avisos poden ajudar els pares a detectar l’aparició d’un
problema ocular en el seu fill?

Sí, és cert. Hi ha una progressió de la miopia, encara que
també és veritat que ara es mira més. Però la realitat és que la població miop ha augmentat. Les causes són moltes perquè la miopia
és multifactorial, però aquest augment està molt relacionat amb el
canvi d’hàbits de vida que tenim. Jo sempre dic que el nostre sistema visual encara està capacitat per anar a caçar mamuts i no li
hem donat temps per adaptar-se al nou ús que en fem: cada vegada
passem més hores estudiant, cada vegada treballem més de prop,
cada vegada utilitzem més els dispositius digitals, cada vegada passem menys hores a l’exterior i tot això són factors que fan que cada
vegada tinguem més miops. L’OMS ho ha declarat com una pandèmia del segle XXI, considerant que el 2050 la meitat de la població
mundial serà miop.

Els més habituals són acostar-se molt al text, o fer un sobreesforç
per veure la pissarra o la tele, ulls vermells, maldecaps, marejos.
També s’han de tenir en compte aquells nens especialment maldestres a l’hora de moure’s o aquells que els costa mantenir l’atenció
en les tasques escolars perquè a vegades també és símptoma d’un
problema visual.

A quina edat és recomanable començar a fer les revisions oculars?
Penso que a partir dels tres anys ja s’han de fer periòdicament les
revisions als ulls i a partir dels 6 anys les revisions que fem ja són
les mateixes que els adults. Aquestes primeres revisions serviran per
detectar problemes d’aquells que quan abans es detectin millor. El
que no hem de fer és esperar que el nen es queixi perquè, en moltes
ocasions, ja arribarem tard.
Oftalmòleg o optometrista, què hem de triar?
Són els dos professionals que s’encarreguen dels problemes de la
visió i tenen funcions diferents: l’oftalmòleg és el metge, per tant
s’encarrega sobretot de la part de patologies i de la salut ocular i optometrista és qui s’encarrega que el sistema visual funcioni bé. Per
tant, s’han de fer les dues opcions, són complementàries.

A partir de quina edat es poden usar lents de contacte. Tots els
nens en poden fer servir?
Tots en poden fer servir sempre i quan el nen sigui prou responsable
per fer ús de les lents de contacte: hi ha una sèrie de normes d’higiene i de cura que s’han de tenir que no depenen de l’edat sinó del
tarannà de cada nen. Hi ha problemes oculars que es resolen millor
amb lents de contacte, perquè una de les seves característiques és
que la lent no modifica la mida de la imatge cosa que sí que fan les
ulleres; per tant en casos en què hi ha molta diferència de graduació
entre un ull i l’altre és interessant poder utilitzar lents de contacte.
Les lents de contacte es poden fer servir en totes les graduacions.
L’excés d’ús de pantalles també afecta la salut ocular dels joves i
els adults. Quines conseqüències pot tenir?
El problema de l’ús de pantalles és que quan les estem mirant ho
fem des d’una distància molt propera, per tant l’esforç d’enfocament
i la coordinació dels dos ulls, és molt superior al de qualsevol altra
situació i la principal conseqüència que té és la miopia i una altra
d’important que cada vegada ens trobem més és el problema d’ull
sec que abans era més habitual en gent gran i cada vegada més hi ha
més joves que el pateixen. Les pantalles emeten una radiació que és
la llum blava que, a més de tenir conseqüències per al sistema visual

també afecta els ritmes circadiaris que són la capacitat que tenim de
regular el nostre ritme biològic. L’excés de llum blava abans d’anar a
dormir fa que al nostre cervell arribi la informació que encara no ha
arribat la nit i per tant el cos no es prepara per al descans, provocant
una alteració del nostre ritme biològic.
Quines recomanacions faries quant a ús de pantalles per prevenir problemes oculars.
Hi ha tres normes bàsiques, que penso que fins i tot s’haurien d’explicar a les escoles, i que són: la distància en què ens col·loquem,
que ha de ser la distància del dit al colze, anomenada la “distància
de Harmon”; la il·luminació: no podem treballar mai amb un dispositiu digital sense llum, sempre hi ha d’haver llum general i si pot
ser una llum puntual; i per últim el tema del descans per al qual recomanem la “regla del 20-20-20” que és que cada 20 minuts hem de
descansar 20 segons i mirar a 20 peus (6 metres aproximadament).
I ara n’hi afegim una quarta que és la de passar el màxim d’hores a
l’exterior possibles.
Un altre filtre de protecció per als ulls són les ulleres de sol. A
partir de quina edat és recomanable el seu ús?
Tenim la sort que les ulleres de sol són un complement de moda i
per tant molta gent les usa. Els raigs ultraviolats tenen moltes conseqüències negatives i si tenim molta consciència que hem de protegir
la pell del sol, en canvi no en tenim que també cal protegir els ulls.
És important que usem una ullera de sol bona, amb els filtres adequats. Una ullera de sol, pel fet de ser fosca no vol dir que protegeixi;
al revés, la foscor farà la que nostra pupil·la es dilati i per tant els
raigs ultraviolats afectin més. Els nens també han de portar ulleres
de sol perquè tenen una sensibilitat major a la llum i tenen menys
protecció als raigs ultraviolats.
		Cristina Roma @crisroma67

Temps de feina en tots els partits. El PDeCat sembla que té encarrilat el trànsit cap a JxCat i que la gent l’Anoia segueix tenint un paper
important. Quan ja s’ha oficialitzat que la present legislatura es dóna per acabada, Maria Senserrich declina agafar l’acta de diputada i recomana que l’escó quedi vacant. Així es manté com a gerent de la Mancomunitat Penedès Garraf i s’evidencia el fixament de la JEC amb el
president Torra. L’alcalde d’Igualada, malgrat que el seu posicionament a la Diputació de Barcelona li ha generat més d’un mal de cap, tot
apunta a que serà el responsable d’acció de política municipal del partit. També sonen amb molta insistència Àngels Chacón i Laura Borràs
per càrrecs de rellevància. A ERC es valora molt positivament la feina d’Alba Vergés i l’amistat i confiança de Pere Aragonés amb gent de
l’Anoia. El PSC sembla que té ganes de retrobar el poder perdut a l’Anoia i s’ha fixat en el moviment de Som-hi que encapçala Jordi Cuadras.
A veure si tot plegat ajuda a que la comarca surti del marasme en que es troba des fa ja massa temps. Però amb tant moviment mai se sap.

