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L’EDITORIAL

A

Tercer Sector

hir dijous, el grup Àuria celebrava a Igualada el desè aniversari del Servei d’Inserció Especialitzat, una eina d’orientació i
d’acompanyament i suport en el procés
de recerca de feina a persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Durant aquest temps s’han
arribat a atendre 1.200 persones amb formacions
especialitzades, amb una
important implicació de
les empreses.
Aquest és un exemple
més de la plena conscienciació que des de l’Anoia
es té en l’àmbit del Tercer
Sector, que, si bé aquí tenim la sort de tenir ben
cobert,
nogensmenys
hem de pressuposar que
ja n’hi ha prou amb allò
que es fa. Els ciutadans
aprecien, i molt, la credibilitat i confiança que inspiren les entitats de Tercer Sector en gran mesura
per la llibertat que atorga la no recerca de benefici
o lucre i també per la qualitat de l’acció social que
realitzen.
Amb tot, la crisi econòmica i les retallades, com és
sabut, han comportant una reducció important en

aspectes clau de la societat, especialment en l’àmbit
de l’atenció a les persones discapacitades.
En la hipòtesi d’una desaparició de totes les entitats
de Tercer Sector en la nostra societat, ens trobaríem amb un enorme empobriment social a tot nivell,
una pèrdua en termes de salut social i democràtica
i també es generaria un enorme problema social a
deixar sense atenció
tantes realitats socials
com atén.
L’existència del Tercer
Sector té molt a veure
amb la configuració
social, amb el model
social que assumim i
volem construir. En
aquest model social
advoquem per determinats valors que ajuden a construir l’arquitectura social amb bases sòlides.
És per això que els darrers crits d’alerta del Tercer
Sector per a una major dotació d’inversió pública en
els pressupostos estatals i els d’imminent aprovació
de la Generalitat tenen tot el sentit. És un clam de
sentit comú, necessari i irremeiablement destinat a
ser tingut en compte. Pensem en el Tercer Sector!

L’existència del Tercer Sector té
molt a veure amb la configuració
social, amb el model social
que assumim i aquell que
volem construir.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Antonio Béjar, exdirectiu del
BBVA, va declarar davant el jutge
que Francisco Gonzàlez, expresident de l’entitat bancària, va donar
via lliure per contractar l’excomissari José Manuel Villarejo dient que
“vam rebre l’ordre de heu de treballar amb l’empresa que contractarà
Julio Corrochano, cap de seguretat
del banc. Havent-hi aquella línia jeràrquica, poc podíem fer.” I va afegir
“l’autoritarisme de González era absolut i no es movia un paper sense
que ell ho sabés.”
Meritxell Budó, consellera de Presidència i portaveu del Gabinet català, ha dit que “El Govern sempre
ha apostat per un diàleg sense vetos i amb garanties (...), però com
a Govern no hem establert quin és

el mecanisme que garanteixi precisament el compliment dels acords
que es produeixin en la taula de negociació.”
Pedro Sánchez, president del Govern, va dir “El balanç d’aquesta
última dècada és lamentable. Ningú ha guanyat, tots hem perdut. El
balanç és ombrívol, només ha deixat una línia de desànim i de fàstic,
és el moment que això canviï, és el
moment d’avançar de veritat, tot i
que no canviarà de cop.”
Pablo Casado, líder del PP, va reaccionar dient que “Hem vist un
president del Govern que va a retre
homenatge a una persona inhabilitada mentre és rebut com un visitant estranger.”
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, Nuria Marín, alcaldessa de
l’Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Foment del Treball, així com els sindicats d’UGT
i CCOO, s’han mostrat “molt satisfets per la reunió amb el president
Sánchez” en les múltiples reunions
que han mantingut durant la seva
visita a Barcelona.

Miquel Iceta, líder del PSC, ha lloat
“Quan ha sentit un socialista dir que
no està disposat a parlar de qualsevol cosa?”
Oriol Junqueras, líder d’ERC, va dir
d’ell “ha aplaudit que hi hagi líders
independentistes a la presó. Inevitablement ens trobarem quan un dia
sortim en llibertat i sempre haurà
d’apartar la mirada.”
Quim Torra, president de la Generalitat, ha dit “cal fixar una data pel
referèndum i incorporar la figura
d’un mediador internacional a la
Taula de Diàleg.”
Elpidio Silva, exmagistrat depurat i
escriptor, va dir “la justícia s’utilitza
com a instrument d’opressió en un
estat que genera informació pervertida.”
L’organització del Congrés Mundial de Mòbils decidia de suspendre
l’esdeveniment a causa de les anul·
lacions pel coronavirus. El degoteig
d’anul·lacions de les empreses que hi
havien de participar ha estat el detonant de la suspensió del congrés.
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Coronavirus
La suspensió del Mobile World Congress de Barcelona, a causa del coronavirus, ha generat un terratrèmol entre la
classe política i la premsa, que ha capgirat els arguments d’alguns dels que
per pose política sempre s’han oposat al
MWC que s’han convertit, de sobte, en
els grans defensors del certamen tecnològic/comercial.
L’esclat del coronavirus també ha generat problemes de convivència a llocs
on hi ha presència de població xinesa
o d’origen xinès. El coronavirus ha fet
aflorar el racisme i la xenofòbia que els
feixistes saben excitar sempre que troben un argument.
L’epidèmia està generant problemes de
desabastiment de molts centres productius i mercats europeus, tota vegada que
la Xina ha esdevingut la gran fàbrica del
món. I amb desabastiment i la caiguda
de compres, també es genera crisi econòmica que condiciona el creixement
previst. En viure en un mon global, es fa
gairebé realitat la teoria del caos, que diu
que l’aleteig d’una papallona a Montserrat, pot generar un tsunami a Tailàndia.
En aquest cas, no és l’aleteig d’una papallona, sinó una epidèmia de coronavirus, el que trastoca tots els plantejaments sociopolítics del món, on els
ciutadans tenim el trist paper de simples
espectadors o, en el cas dels afectats, de
víctimes.
Dirigents polítics, econòmics i/o científics, no paren de fer les seves anàlisis
justificant en cada moment l’empresa o
sector que els paga.
En totes les reflexions que he escoltat,
i dic totes, hi he trobat a faltar que es
posés en primer pla el que és realment
el coronavirus: una malaltia que mata
persones, però els que remenen les cireres només estan preocupats pels índex
borsaris, el creixement del PIB, la marxa dels negocis o l’ocupació hotelera de
Barcelona. El que passi amb les persones, sembla que tant els fa.
Ho trobo vergonyós. Hauríem d’estar
analitzant l’origen del brot, fent recerca
per trobar tractament, prenent mesures
de resposta ràpida per salvar vides i, en
canvi, prenen mesures per salvar mercats, enfonsar la competència, acostar la
brasa a la sardina respectiva i, en darrer
terme –i també ho he escoltat- atribuir
les culpes “al proceso catalanista”.
En el que portem d’any –i només estem
al febrer- hem viscut la tempesta Glòria
i l’epidèmia del coronavirus. No sabem
què ens portarà el futur, però vist el que
he vist, no tinc cap mena de dubte, que
sigui el que sigui el que vingui, ens atraparà indefensos.
Som tan enzes que no sabem exigir que
sigui l’ésser humà –tots els éssers humans- els que estiguin al centre de l’interès dels dirigents mundials.

OPINIÓ |

Divendres, 14 de febrer de 2020

Taca d’oli

La tribuna

JOSEP M. CARRERAS

P

ermeteu-me que avui doni la paraula a quatre persones de Taca
d’Oli, una associació que agrupa entitats de diversos indrets de
Catalunya que es mobilitzen per la llibertat dels presos polítics i exiliats. Quatre
representants del grup Avis i àvies per la
Llibertat –la Cori de Reus, el Manel de Vic,
el Miquel de Balaguer i el
Josep Maria de Valls- varen
poder visitar el Jordi Sànchez a la presó de Lledoners
el passat 8 de febrer. Aquestes són, resumides, les seves
impressions:
“Cap dels quatre havíem estat amb anterioritat de visita
en un centre penitenciari.
No sabíem què podríem o
no podríem entrar. Res de
res. Ens han obligat a desprendre’ns de cinturons, rellotges... […]
Hem arribat al locutori 18
on ja ens esperava el Jordi
darrere una mampara de
vidre. Ens hem saludat i les
nostres mans han coincidit a
banda i banda del vidre. No hem tingut el
contacte humà.
Hem quedat admirats de la fermesa que
hem trobat en el Jordi. Ha passat prop de
trenta mesos de manca de llibertat i segueix tossudament compromès amb les
llibertats del nostre poble. […] Ell ens anima. No hem de defallir. El camí serà més
llarg del que havíem imaginat. Ens deixa
clar que hem de seguir per aquest camí per
poder assolir la independència. No podem

#L’enquesta
de la setmana

fer marxa enrere. Està esperançat perquè el
poble te la força. En deu anys el panorama
ha canviat radicalment. Veu clar que hauríem d’anar junts perquè junts demostrem
ser més forts. Manifesta, sent realista, que
la unitat política de moment no vindrà.
Constata que de forma unànime la gent
reclama unitat, però quan arriben les elec-

cions els resultats no són en aquest sentit.
Però diu que encara que no s’assoleixi la
unitat, les diferents opcions no són rivals.
L’esperança és la societat civil que no defalleix. “Òmnium, ANC i també els avis i
àvies demostreu que la fortalesa està en el
poble. Persistiu i això ens arriba i ens dona
coratge i molta força”.
Li plantegem les foscors que veiem i ens
trobem. L’allau de persecucions per part
dels jutges que ell mateix pateix. Constata

Enteneu l’alarma que s’està generant amb
el coronavirus?

Sí 53,2%

3

No 46,8%

que gran part del dèficit democràtic judicial ve configurat perquè els jutges venen
de fora i no volen comprendre la realitat
nacional catalana […]
Li diem que la gent està molt indignada
i emprenyada per la situació de repressió
continuada que no s’atura malgrat el canvi de “gobierno” […] Per a més inri, els
enfrontaments polítics enfurismen la gent que durant
aquests anys no ha defallit i
segueix al peu del canó. El
Jordi ho entén, però demana
que la gent perdoni els líders
polítics...
Ens explica com al principi
de la seva presó a la seva filla
petita de 10 anys li va costar
d’assumir-ho. “Es manifestava emprenyada, es tancava en
banda. Hi va haver un canvi
de paradigma en la gran manifestació del carrer Marina
l’11 de novembre amb els mòbils. Va ser capaç de pujar dalt
de l’escenari. Amb això es demostra com el poble ajuda i en
gran manera”.
Un so ens avisa que queden cinc minuts
[…] La comunicació i la megafonia deixen
de funcionar. Ja no ens podem acomiadar
oralment. Hem de gesticular i abandonar
el locutori 18 […]”
Malgrat tot el que pugui passar, sabem que
pateixen presó i exili per complir el mandat
del poble. Sense entrar en polèmiques polítiques, no podem oblidar estem en deute
amb tots ells. No els podem deixar sols.

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
ABOCADOR DE CAN
MATA
M. Dolors Berral
Avui tristament hem pogut veure la
tragèdia humana i ecològica que ha
succeït a l’abocador de Ermua, i hem
de solidaritzar-nos amb els afectats,
sobre tot perquè en la nostra comarca de l’Anoia en tenim l’abocador

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.

més gran de Catalunya, l’abocador de
Can Mata, ubicat en el terme municipal dels Hostalets de Pierola.
Aquesta tragèdia que ha passat a Ermua tard o d’hora passarà en aquest
abocador de Can Mata, on malauradament en tenim soterrades milions de tones de substàncies molt
perilloses, entre elles 18.000 tones
d’amiant, i moltes més de sals d’alumini, entre d’altres.

Ja fa temps que s’ha sobrepassat la
cota d’alçada, arribant a ser la muntanya més alta del voltant de Masquefa, la localitat més afectada per
l’agressió als ciutadans que hem de
suportar horribles pudors , una degradació del nostre voltant i del mediambient, ja que ara, a més, amb
l’aprovació de una nova ampliació el
dany serà molt més greu.
Veient el que ha passat a Ermua, i,

considerant la gegantina mole acumulada a Can Mata, no podem per
menys que sentir-nos amenaçats
greument, i el que és pitjor, sense
cap empar per part de les autoritats
competents, a les quals sembla que
els importa ben poc la salut, la seguretat i la tragèdia que tard o d’hora succeirà, i que farà insuportable
la vida dels habitants del voltant en
molts quilòmetres.

ROGER BUCH

Politòleg. Responsable del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya

Val la pena associar-se? I tant que sí!

I

gual que molts dels que m’esteu llegint, al
llarg de la vida he participat en un munt
d’associacions. De tota mida i condició. En
algunes molt activament, en d’altres molt
menys. N’he intentat fer el recompte però no me
n’he acabat de sortir!
En diverses ocasions m’havia apuntat en associacions per gaudir d’una activitat recreativa o esportiva en la que volia participar. Quan deixava
de fer aquella activitat, abandonava l’associació i
deixava de pagar la quota. Una participació instrumental, lligada a l’activitat en què volia participar. Típic soci “consumista” que utilitza l’organització pels seus interessos...
Una altra vegada, en canvi, vaig fer una activitat
molt intensa durant un mes, un camp de treball a
l’estranger. Vaig estar tant agraït amb l’associació
que l’organitzava, que just aterrar de l’avió me’n
vaig fer soci. Encara ara hi col·laboro econòmicament des de la distància, en rebo els butlletins
però no he tornat a implicar-m’hi activament mai
més.
També he estat durant molts anys i, encara ara, en
moltes associacions en les que participo esporàdicament de les seves activitats, tant a nivell d’universitat com professional o de barri, formant part

activa de la base de l’organització. Soci que paga
durant anys una quota i que participa de manera
prou regular en les activitats.
Però l’experiència més enriquidora va començar
amb un grup d’amics, quan érem molt joves!,
vam trobar-nos sense adonar-nos-en fent agitació cívica a mig camí entre la cultura i la política.
Conspiració de bar i de tovalló de paper, aprofitant l’aixopluc d’altres entitats on participàvem.
Somnis compartits de canviar coses del propi entorn. Aprendre a planificar un activisme instintiu, aprendre a avaluar els resultats de les accions,
sense haver sentit a parlar de plans, programes o
indicadors d’impacte. Encara recordo un company que per un treball que feia em va entrevistar com a exemple d’”associació no formal”. Però
aviat ens vam formalitzar i vam registrar-nos com
associació: junta directiva, vocals i comissions! I
voluntat de fer coses grans. Després d’anys molt i
molt intensos a la junta directiva i vaig passar a
col·laborar puntualment en comissions de treball
i, finalment, ja només vaig restar com a soci de
base. Després del meu pas per la junta, l’entitat va continuar amb nova gent creixent, creixent... Ara té força treballadors remunerats,
voluntaris, delegacions a moltes comarques i

uns quants milers de socis!
I és que al final l’associacionisme es resumeix en
dues coses: que siguin projectes col·lectius i que
tinguin voluntat de permanència en el temps.
Projectes que depassen l’emprenedoria personal,
que no depenen de persones concretes, projectes
d’ambició col·lectiva que no s’acaben en la realització d’una activitat puntual. I perquè existeixin associacions cal que hi hagi passavolants que
aplaudeixin i vinguin de tant en tant, socis que
aguantin l’entitat des de la base, i activistes que hi
dediquin els millors anys de les seves vides. Tots
són útils i necessaris per aquest miracle que són
avui les associacions.

Perquè existeixin associacions cal
que hi hagi passavolants que aplaudeixin i vinguin de tant en tant, socis
que aguantin l’entitat des de la base,
i activistes que hi dediquin els millors
anys de les seves vides.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

TEATRE NU
Teatre Nu és una de les companyies de teatre anoienques més actives i aquest any celebra el 20è aniversari. Diumenge els podrem
gaudir a l’Ateneu on presenten “En Patufet (i els seus pares)”.

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Col.legi Monalco, un centre que aposta per la innovació
Al llarg de tota la nostra trajectòria pedagògica, el Col·legi
Monalco ha ofert un model educatiu altament participatiu, centrat en l’alumne, facilitador en la
innovació, i perseguint sempre
l’excel·lència.
Per aquest motiu oferim una
escola oberta, amb una gran
capacitat d’innovació i un eficaç
projecte educatiu de recerca científica i tecnològica.
L’objectiu de la nostra escola
és preparar els alumnes amb
les competències personals i
acadèmiques per a una societat diferent, emmarcada en ple
segle XXI.
Volem obrir els joves a la societat amb una formació humana i
amb una maduresa intel·lectual.
Oferim un itinerari innovador de
manera transversal, en totes les
etapes educatives de l’escola, on
l’alumne és el centre de l’aprenentatge. Un projecte compartit
entre la família, l’alumne i l’escola.
És una escola basada en la innovació educativa i oberta a totes
les famílies. Som un centre laic
i concertat per la Generalitat de
Catalunya. Una escola que assumeix la realitat sociocultural de
Catalunya i el compromís ferm
de servei a la cultura.

escoles internacionals que comparteixen una mirada d’innovació educativa.
Les TIC, presents
des d’Educació Infantil

Els nostres pilars: l’educació en
valors, les emocions
i el nivell acadèmic
Apostem pel Projecte Educatiu
TOTS, de caràcter propi, on la
reflexió, la formació de l’equip
docent, la il·lusió i la innovació es
centra en un aprenentatge més
contextualitzat, molt més integrat, interdisciplinari i personalitzat. Sense oblidar-nos mai d’on
venim, dels pilars del Monalco:
l’educació en valors, les emocions i el nivell acadèmic.
En aquests moments s’estan
creant nous espais al centre per
poder portar a terme aquesta
innovació educativa. El passat
curs es van renovar totes les aules i espais de la Llar d’Infants i
d’Educació Infantil 3. Aquest
curs s’han estrenat les noves
aules d’Infantil 4 i nous espais al
centre com un nou pati de 300
m 2 molt funcional a l’entrada de
l’avinguda Barcelona.
El que ens proposem és tenir
unes aules d’Infantil àmplies,
amb llum natural, obertes, modernes, funcionals, interactives

Monalco, el seu futur, el nostre repte.
i innovadores…. que promoguin
l’autonomia de l’alumne i ofereixen noves oportunitats d’aprenentatges on els alumnes interactuïn, experimentin i treballin
cooperativament. Tot això s’ha
aconseguit obrint espais, invertint en mobiliari i en un modern
i innovador equip tecnològic incorporat dins les aules.
Tot pensat per als nostres alumnes i per a la transformació educativa que ens demana el nostre
Projecte Educatiu TOTS.

Un projecte propi
d’educació emocional
Disposem d’un projecte d’educació emocional propi. Donem importància que els nens
i nenes coneguin, identifiquin
i aprenguin a gestionar, des
de ben petits, les emocions
que experimenten diàriament.
L’acompanyament emocional
proporciona les eines i els recursos necessaris per tal que
les diferents competències
(consciència, regulació, autonomia, competència social i
competència per a la vida i el
benestar) es desenvolupin.
D’aquesta manera, els alumnes van adquirint les diferents
habilitats interpersonals (reconèixer les emocions pròpies
i tenir una autoestima sana) i
intrapersonals (escoltar els altres, comunicar assertivament i
viure conscientment).

Som a la Fundació Tr@ms
Des de fa tres anys, formem
part de la Fundació Tr@ms, entre una de les 26 escoles més
innovadores de Catalunya. Una
entitat declarada com a utilitat
docent que proposa un projecte
col·laboratiu que agrupa escoles
sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari
de centre.
Compartim projectes en xarxa
en diferents àrees i nivells, participem en xarxes dinàmiques entre el professorat de les escoles
associades a la Fundació Tr@ms
on es promou l’intercanvi, la renovació pedagògica i l’ús de les
tecnologies.
Compartim experiències i coneixements entre alumnes i docents
per tal de millorar els processos
d’aprenentatge. Participem activament en mostres de robòtica
i ciència de la Fundació Tr@ms
i apostem per obrir la mirada i
oferir el treball en xarxa amb

Des de l’escola, apostem per
la introducció de les TIC a l’aula des d’Infantil fins a 4t d’ESO.
L’aprenentatge amb taules tàctils forma part del dia a dia a la
nostra escola. En les etapes d’Infantil i Primària ens centrem en
l’assoliment d’habilitats bàsiques
mitjançant la robòtica educativa.
Els alumnes reflexionen, assagen, cooperen i s’expressen a
través de diferents activitats lúdiques a Primària, introduïm el
Chromebook com a eina d’aprenentatge Google.
A ESO, els nostres alumnes realitzen les classes amb iPads i
Chromebooks en un entorn virtual d’aprenentatge. Dins l’apartat tecnològic, ens endinsem de
ple en la programació amb Arduino i bitbloq.bq.com, en què
els alumnes fan servir una varietat de dispositius electrònics.
Tot i que l’ús d’elements tecnològics és transversal en totes
les assignatures, dins l’itinerari
tecnològic els alumnes tenen la
possibilitat de continuar realitzant projectes cada vegada més
agosarats i de més nivell tècnic
per encarar, així, estudis superiors.
Anglès, des de
la Llar d’Infants
S’introdueix la llengua anglesa
a partir de la Llar. Com a quarta llengua, s’ofereixen el francès
i l’alemany a l’ESO. Es realitza la
preparació d’exàmens de Cambridge, a Primària i ESO.
Convençuts que l’educació i el
coneixement de diferents llengües i cultures és clau per al
desenvolupament d’una societat
solidària i emprenedora, apostem pel plurilingüisme i la immersió lingüística.
Creiem en l’escola com un espai
per a la formació integral, una
educació de qualitat, de recerca,
d’innovació, d’internacionalització i d’implicació.
Monalco, el seu futur,
el nostre repte.
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Max Weber i l’ètica de De la subsidiarietat
l’independentisme
onsidero la solidaritat no només necessà-

E

l filòsof Martin Heiddeger citava Plató, un
dels seus referents,
quan va dir que tot allò
gran es troba en la tempestat. I
és cert que aquests dies primaverals són jornades de llums i
clarividències. Precisament era al llit llegint
l’exquisida biografia de Heiddegger, escrita per
Safranski (Un maestro de Alemania), quan vaig
topar amb el capítol que fa referència a Max
Weber. Explica Safranski que Weber es mostrava humil davant la tasca política. Deia que
quan es demana a la política que doni sentit i
felicitat a la vida es fa impossible no naufragar
ja que l’acció política queda sobrecarregada. Les
passions desborden els marcs de la racionalitat
i davant d’un món que la ciència ha desencantat, expressió exacta que fa servir Weber, cal
mostrar-se moderat i acceptar la gàbia de ferro
social. Anys després els americans van inventar l’entertainment. Diuen que Weber, quan
xerrava a la universitat, era capaç de desmuntar qualsevol cosa desitjable, qualsevol somni i
teatre metafísic, i alhora mostrar-se sempre ple
d’humanisme i valors en el discurs, sense caure
en el cinisme d’aquells qui ja han perdut tota
esperança en la societat. Republicanista pragmàtic, era partidari d’un Imperi alemany fort,
primer dur amb les minories i després més moderat. Segurament era, com Unamuno o Ortega
y Gasset, un nacionalista cultural, massa racional per caure en el patriotisme buit, però massa alemany per ser internacionalista. Com més
endavant Ortega a Espanya, era partidari de la
“conllevancia” amb els “polacos”.
Weber detestava l’idealisme romàntic en temps
de la primera República de Weimar, suposem
que veia a venir la pedregada davant l’ascens del
bolxevisme i els ecos del primer feixisme que
ja deurien sentir-se, encara que fossin com els
ecos d’un llop que udola en la llunyania. Weber
és famós per la seva relació entre l’ètica protestant i l’eclosió del capitalisme als països del
nord d’Europa, triomfants durant la Revolució
Industrial davant la pobra i catòlica Europa mediterrània. Weber distingia dues etapes entre
els moviments culturals, polítics o religiosos: la
fase carismàtica i la burocràtica. Jesús i Mahoma eren carismàtics, però els seus successors al
capdavant de les seves religions eren més aviat
gestors de normes morals que servien finalitats
econòmiques. L’estat ha de tenir el monopoli de
la força, no de la violència diria jo, i la política
no és un lloc per sants. Pura realpolitik.
Aquesta distinció que fa Weber és molt important per encarar la nova etapa del conflicte
català: el diàleg i distensió que els poders econòmics de Barcelona volen per no perdre el
control de la situació i donar ales a la voracitat madrilenya. Si perdent com hem perdut en
podem treure un bon acord... Pragmatisme. Un
cop ha passada la fase carismàtica dels líders i
la metafísica dels gestos simbòlics; els sacrificis
necessaris i aparentment estèrils; el turment i
l’èxtasi del martiri i les darreres temptacions de
Crist s’entra en la fase burocràctica de l’independentisme? Funcionarà?

C

ria, sinó imprescindible per a la cohesió
social. També crec que proposar la solidaritat, sense fer esment a la subsidiarietat,
promou una societat que a la curta o a la llarga, queda desharmonitzada, desequilibrada, on les entitats
més petites queden absorbides per la força deshumanitzada del poder i la teranyina burocràtica que
segrega.
Quan una societat vol caminar, amb pas ferm, vers
al desenvolupament integral i harmònic, precisa no
només d’una cama (la solidaritat), sinó també de l’altra cama (la subsidiarietat). Només amb les dues cames podrà caminar vers l’autèntic progrés.
Gairebé tothom entén que s’ha de ser solidari amb
els que tenen menys recursos, sobretot quan parlem
de recursos econòmics. No és així quan els febles
són les minories ètniques, culturals, polítiques, econòmiques, socials o religioses. Per protegir aquestes
minories existeix el principi de subsidiarietat.
El concepte bàsic és que l’Estat és per a l’home i no
l’home per l’Estat. Així l’Estat amb totes les administracions i nivell que se’n deriven estan per ajudar i
promoure la dignitat de tot ésser humà i els seus cercles vitals: família, escola, món laboral, grups socials
del seu entorn immediat i els intermedis que el relacionen amb l’ens polític, econòmic o social superior.
Un dels exemples de subsidiarietat, tal com defineix
l’Enciclopèdia Catalana: «És molt més eficaç, per
exemple, prendre mesures a escala local per intentar solucionar el problema d’un centenar d’aturats
que decidir, a les institucions europees, què cal fer
perquè milions de ciutadans europeus en atur trobin
ocupació».
Els autors del document El principi de subsidiarietat
a la Unió Europea (Parlament de Catalunya), Enoch
Alberti, Enric Fossas i Miquel Àngel Cabellos, diuen
que la idea de subsidiarietat és tan antiga com l’organització de qualsevol grup humà en què es distribueix
el treball. La seva formulació teòrica es pot remuntar
a Aristòtil (Política), fins a arribar als nostres dies que
la trobem en doctrines tan dispars com l’anarquisme
radical (Proudhon), el catolicisme (Encíclica papal
Quadragesimo anno, 1931), el liberalisme (Stuart

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Mill) o el federalisme personalista (Mounier).
No és, doncs, estrany que la subsidiarietat s’hagi associat a les idees democràtiques d’autodeterminació,
responsabilitat dels governants, llibertat política, divisió dels poders o de respecte a les identitats i a la
diversitat, però també a l’eficiència i a la solidaritat
(subsidium).
Així la subsidiarietat complementa la solidaritat perquè procura que tots i cadascun dels estaments o
persones objectes de subsidi (ajuda) procurin desenvolupar la mateixa iniciativa per assolir per ells mateixos la seva autonomia econòmica i social.
Tanmateix, però, gairebé ningú sent la necessitat de
ser subsidiari. De fet aquest gran principi reconegut,
igual que el de la solidaritat, per la Unió Europea –
acollit en el Tractat de Maastrich (1992) i descrit novament en el Tractat de Lisboa (2009)–, l’han situat
a les golfes del sistema, com si als grans artífexs de la
política els hi fes nosa. El poder ha perdut de vista que
si se’ls hi ha atorgat poder, és per servir l’ésser humà
en la seva dignitat i també els seus entorns socials vitals, com la família, les associacions, les fundacions,
els sindicats, les empreses, els grups religiosos, etc.
Tot i que el principi de subsidiarietat està disposat
en diferents entramats legals que obliguen per llei,
aquesta no contempla la immensa casuística que
flueix de les innombrables relacions socials i queda
subjecta a l’imperi de l’ètica i la moral.
L’any 2012, escrivia al Diari de Girona, sobre la subsidiarietat i deia: «Cal reafirmar i explicar el principi de subsidiarietat, si volem reeixir políticament,
econòmicament, socialment i culturalment. Més
ara, temps d’eleccions, on els polítics prediquen una
major solidaritat i això esta molt bé, però s’obliden
que la solidaritat sense subsidiarietat pot degenerar
fàcilment en un assistencialisme crònic, reductor del
creixement dels pobles i els individus».
Malauradament, avui que les principals forces polítiques es mouen per pulsions i afanys d’un Estat omnipresent i dominant, on uns volen centralitzar-ho
tot i els altres volen engolir-se la iniciativa privada,
sigui econòmica o social, deixant ambdós, la societat
orfe de subsidiarietat, expresso ben fort: Solidaritat
sí, ¡Subsidiarietat també!
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Igualada
Gairebé 300 persones ateses a la Conca d’Òdena l’any passat,
una tercera part menors, per problemes socials i familiars
REDACCIÓ / LA VEU

Persones ateses pel SIAD l’any 2019

E

l Servei d’Informació
i Atenció a les Dones
(Siad) de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
(Micod), que ofereix assessorament jurídic i psicològic en
l’àmbit laboral, social, personal i familiar a totes les dones
de la Conca d’Òdena, va atendre l’any passat 289 persones,
incloent-hi menors i persones
adultes. L’edat de dones i noies ateses és molt àmplia, però
la majoria tenen entre 46 i 65
anys, tot i que també n’hi ha
entre els 13 i els 18 i dones
majors de 80 anys. Pel que fa
al 2020, fins ara s’han atès 42
dones.
Pel que fa al lloc d’origen de
les dones ateses l’any passat,
un 83,9% són d’origen espanyol, la majoria són dones
casades i la major part d’elles
amb estudis primaris o secundaris.
El SIAD té punts fixes d’atenció a tres municipis de la Conca d’Òdena: Igualada, Vilanova i Montbui. A la resta de
municipis les atencions són a
demanda de les dones, el que
anomenem servei de proximitat, sent les professionals

La tinenta d’alcalde Carlota Carner,
i Yezirah Vázquez, coordinadora del SIAD.

El Servei d’Informació
i Atenció a les Dones
de la Micod ofereix
assessorament jurídic
i psicològic en l’àmbit
sopcial, personal, laboral i familiar
del servei les que es desplacen
al municipi. Per primera vegada, a l’any 2019 s’ha donat
atenció als set municipis de la
Conca d’Òdena.
En el cas d’Igualada hi ha
atencions cada dimarts matí
i tarda, en què un equip for-

mat per una educadora, una
psicòloga i una advocada. Tot
i que la majoria de dones ateses son del municipi, també
s’atenen dones de la resta de
municipis de la Conca, ja que
la prioritat del servei és donar
atenció a aquella dona que ho
necessiti.
Les dades han estat presentades aquest dimecres per Carlota Carner, tinenta d’alcalde
de l’Ajuntament d’Igualada i
Yezirah Vázquez, coordinadora del servei, que és gestionat per l’entitat Dones Amb
Empenta.
Carner ha destacat que “ens
agradaria que no fos necessa-

Una bona part dels
casos atesos tenen a
veure amb la violència
masclista
ri oferir aquest servei, ja que
voldria dir que vivim en una
societat més justa i igualitària,
però la realitat és que es tracta
d’una demanda social i estem
molt satisfetes que el servei
que s’ofereix sigui tan eficaç

i que puguem atendre totes
aquestes dones, que poden
rebre l’ajuda que necessiten”.
De la seva banda, Vázquez
ha explicat que, si bé hi ha
una especial incidència en els
problemes vinculats amb la
violència masclista, “des del
SIAD donem sortida i suport
a qualsevol situació, estem
oberts a qualsevol casuística,
tant a nivell jurídic, com també d’acompanyament”.

El servei del 112 va rebre l’any passat 19.132 trucades des de
l’Anoia, la majoria per temes sanitaris o de seguretat
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Centre d’Atenció i
Gestió de Trucades
d’Urgència 112 Cata-

lunya CAT112, depenent del
Departament d’Interior, va
atendre l’any passat 3.083.047
trucades. Del total de trucades
rebudes l’any 2019, 1.862.199

PLAÇA CAL FONT, 3 O8700 IGUALADA (BCN)

van ser trucades operatives,
que vol dir que van ser generades per una emergència i van
activar algun tipus de recurs
operatiu. Aquesta xifra significa un lleuger augment, del
8,2% respecte l’any anterior
(l’any 2018, les trucades operatives van ser 1.720.085).
Des de l’Anoia es van fer l’any
2019 un total de 19.132 trucades operatives al telèfon
d’emergències 112, un 9,2%
més que l’any 2018 (17.511
trucades). Més d’un terç
d’aquestes trucades es van fer
per demanar assistència sanitària (6.413 l’any 2019 i 5.823
durant el 2018); per motius
de seguretat 4.993 (26,1%)
mentre que van ser 4.423 trucades l’any anterior; 4.385 per
motius de trànsit (22,9%) i el
2018 van ser 4.453; i per incendis 1.292 (6,7%) davant les
712 trucades del 2018.

Sobretot des d’Igualada
D’aquestes trucades, un 31,2%
es van concentrar a la seva
capital. Des d’Igualada es van
fer 5.979 trucades al 112 l’any
passat i 5.589 trucades l’any
anterior. Des de Piera es van

fer 2.211 trucades (11,5%) al
telèfon d’emergències 112 durant el 2019 i 2.114 durant el
2018; i 1.371 trucades es van
fer des de Vilanova del Camí
(7,1%) mentre que el 2018 es
van fer 1.024 trucades.
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Àuria celebra els 10 anys del seu Servei d’Inserció Especialitzat
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l Servei d’Inserció Especialitzat, SIE, compleix
10 anys d’orientació i
d’acompanyament i suport en
el procés de recerca de feina a
persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Un desè
aniversari que va culminar ahir
dijous amb un acte al Museu
de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia.
Deu anys en el que el Servei
d’Inserció ha crescut i ampliat la seva xarxa a l’Anoia i
en alguns municipis del Baix
Llobregat Nord, com Sant Esteve Sesrovires. Durant aquest
període ha atès a 1.200 persones amb formacions especialitzades, facilitant l’ocupació i la
millora professional. Un acompanyament a dues bandes: empreses i persones, un binomi
necessari on la intermediació
laboral ha estat clau de l’èxit.
També s’ha visitat i col.laborat
amb més de 200 empreses, i
s’han signat més de 930 contractes.
L’acte va comptar amb la cartografia de Marion Charreau,
formadora i consultora especialitzada en l’ús d’eines i mètodes visuals. Una jornada en
clau retrospectiva amb testimonis que formen part de la
història d’un servei centrat en

El Grup Àuria va celebrar ahir deu anys d’un servei de formació i inserció exitós. / JORDI PUIGGRÒS

la persona i en la inclusió laboral.
A l’acte hi van prendre part diversos alcaldes i regidors de la
comarca, així com tècnics especialitzats i el director general
d’Economia Social, el Tercer
Sector i les Cooperatives de la
Generalitat, Josep Vidal.
La trobada va posar en valor
aquesta xarxa implantada en el
nostre territori que serveix per
formar i inserir persones en si-

tuacions de vulnerabilitat, risc
d’exclusió o discapacitat.
La trobada d’ahir coincideix
en un moment molt important
per l’anomenat Tercer Sector
de cara als pressupostos de la
Generalitat i de l’estat. Les empreses i col.lectius del sector,
que s’apleguen en el que anomenen la Mesa unitària del
sector social, consideren que
actualment es viu “una situació
crítica i insostenible”, i reivindiquen “una aposta decidida
per passar del 0.5% del PIB actual al 2% d’inversió mitjana en
els diferents països europeus”.
Alhora, el sector social assumeix que no poden recuperar
deu anys de polítiques d’austeritat en un sol exercici de govern i, per aquest motiu, planteja un full de ruta “a dos o tres
anys vista”. Tot i així, reclamen
que els pressupostos d’enguany
siguin un “punt d’inflexió i ja
incorporin algunes demandes”.
Entre les reclamacions de la
Mesa unitària hi ha l’actualització de l’IRSC, desplegar
iniciatives com la Llei de la
Dependència, la Renda Garantida de Ciutadania, el Pacte
Nacional per la Interculturalitat, l’Agència Catalana de Protecció Social i la Llei de drets
i oportunitats en la infància
l’adolescència.

L’igualadí Bernat Sellarès, convocat pel Papa Francesc a Assís
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat mes de maig
de 2019 el Papa Francesc va enviar una
carta des del butlletí de la
Santa Seu convocant a joves
economistes, emprenedors i
change-makers de tot el món
a participar en una trobada internacional titulada Economy
of Francesco, la qual tindrà
lloc a la ciutat d’Assís els dies
26, 27 i 28 de març de 2020.
Els 2000 joves seleccionats
d’arreu del món, sense distincions de creença ni nacionalitat i entre els quals es troba
l’igualadí Bernat Sellarès, es
reuniran amb l’objectiu d’iniciar un procés de canvi global
perquè l’economia actual i futura sigui més justa i inclusiva
i sostenible. Com diu el pontífex en la seva carta, l’objectiu comú ha de ser establir un
pacte per construir una “economia diferent, la que fa viure
i no mata, inclou i no exclou,
humanitza i no deshumanitza,

Economistes i emprenedors socials d’arreu del
món es reuniran del 26
al 28 de març a Assís,
Itàlia, per iniciar un
procés de canvi global
per una economia més
justa, inclusiva
i sostenible.
pren cura d’allò creat i no ho
depreda”.
L’esdeveniment
comptarà
amb participants de 45 països com Japó, Angola, Brasil,
Aràbia Saudí, Portugal, Cuba
o Tailàndia. Els premis Nobel
Amartya Sen i Muhammad
Yunus obriran oficialment la
feina dels tres dies a Assís. Altres noms destacats de l’esdeveniment seran l’economista
Juan Camilo Cardenas i les filòsofes Jennifer Nedelsky, Cécile Renouard i Consuelo Corrad. Així com, Kate Raworth,
Jeffrey Sachs, Vandana Shiva,

Stefano Zamagni, Bruno Frey,
Anna Meloto i Carlo Petrini.
Bernat Sellarès explica que
“tant des del món acadèmic
com empresarial vivim desigualtats, injustícies o, senzillament, somiem amb models
econòmics millors per a tothom. Però el cert és que desenvolupar canvis substancials
des de la solitud i petitesa de
cada un de nosaltres és certament difícil. En aquest sentit
la convocatòria del Papa Francesc és una gran oportunitat,
ja que no només ens permetrà
generar veritables incubadores de noves idees provinents
dels joves i contrastar-les amb
Premis Nobel d’economia,
sinó que aquest pensar i fer
col·lectiu generarà múltiples
iniciatives i canvis de paradigma en un futur pròxim.
A banda de l’esdeveniment
central, els dies 24 i 25 de
març, 500 joves representants
de les diferents regions geogràfiques, cultures i àrees de
recerca i negocis, treballaran

Bernat Sellarès, a la facultat de Filosofia. / ARXIU

en la preparació i organització
de cada àrea de treball. La ciutat d’Assís s’organitzarà en 12
“poblats”, els quals acolliran
el treball dels participants sobre els grans temes i qüestions
econòmiques: treball i cura;
gestió i donació; finances i humanitat; agricultura i justícia;
energia i pobresa; benefici i
vocació; polítiques per la felicitat; CO2 de la desigualtat;
negocis i pau; “L’economia és
dona”; empreses en transició;
vida i estils de vida. Bernat
Sellarès ha estat també escollit
com a organitzador i, degut

a la seva experiència com a
professor d’Història del pensament econòmic a la UAB i
en el sector del comerç online,
serà un dels organitzadors i
participants de la secció Negocis i Pau.
Paral·lelament, s’estan organitzant sessions preparatòries de l’esdeveniment central
arreu del món, amb l’objectiu
de teixir complicitats entre els
assistents i donar a conèixer
la iniciativa. Barcelona acollirà un d’aquests actes previs el
pròxim dia 3 de març a l’Ateneu Universitari Sant Pacià.
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Alcaldes de la Conca i pobles de l’entorn coincideixen que cal
una visió “més global i coordinada” de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

T

enint en compte que
la comarca de l’Anoia
arrossega un dèficit
d’infraestructures i que això
acaba repercutint al desenvolupament econòmic de la comarca, la Unió Empresarial de
l’Anoia -seguint la seva línia
de treball, d’ajudar i vetllar per
la competitivitat de les empreses, les persones i el territori-,
l’entitat anoienca es va reunir
amb els alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores dels
consistoris de l’Anoia centre
(Igualada, Santa Margarida de
Montbui, Vilanova del Camí,
la Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt, Castellolí,
Carme i Sant Martí de Tous).
La jornada tenia com a objectiu poder identificar els punts
forts i els punts febles en quant
a infraestructures i mobilitat;
però també, compartir inquietuds, idees i propostes sobre
la realitat actual i el futur de
la comarca de l’Anoia, i alhora debatre algunes estratègies

La UEA va reunir
alcaldes i regidors dels
municipis de la Conca
més la Torre, Carme
i Tous
i apostes que com a municipi
estan fent o tenen previst fer.
Aquesta bona entesa i la voluntat de compartir i exposar
idees, necessitats i possibles
solucions al voltant de les infraestructures i les comunicacions de l’Anoia Centre van
permetre, per una banda, donar a conèixer accions i projectes de cada municipi, i per
l’altra, refermar aliances per
objectius compartits.
Alguns dels temes compartits
entre els representants polítics de les diverses poblacions
van girar al voltant de la importància d’apostar per una
mobilitat urbana sostenible,
amb estratègies de pacificació
del trànsit dins el municipi i
una reformulació del transport públic; la idoneïtat que
AMTU estudiï les possibilitats

del transport flexible a la comarca; la importància de la
connexió entre municipis, i
també cap a Barcelona i cap
a Lleida; la necessitat de millores en transport ferroviari.
D’altra banda, també es va
destacar que tot i que les empreses estan aïllades, hi ha
preocupació per donar funcionalitat a les petites parcel·les disponibles als polígons
municipals; i els diversos
municipis van manifestar la
necessitat de sòl industrial

de majors dimensions.
En aquesta línia, es va emfatitzar la importància d’apostar pel creixement de les empreses existents i l’atracció de
noves, sempre dins la coherència comarcal. Així mateix
van compartir la importància de dos eixos essencials
com són la C15 i la Ronda
Sud, estratègics per als municipis de l’Anoia Centre,
destacant especialment, la
necessitat de treballar pels
accessos i les connexions i el

manteniment dels seus vials.
Els representants polítics van
celebrar la iniciativa de la
Unió Empresarial de l’Anoia
coincidint en la importància
d’estar informats i treballar
amb consens pels temes que
afecten la comarca: reconeixent aliances i coordinacions entre municipis veïns
en casos concrets, van constatar que hi hauria d’haver
una visió global de comarca,
més general i coordinada
entre tots.
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La zona taronja de la Masuca també tindrà
control dels guàrdies de la zona blava
REDACCIÓ / LA VEU

A

partir de l’1 de març
entra en funcionament l’encàrrec de
gestió a SIMA de la gestió de
la zona taronja del C/ de la
Virtut, a la zona del Mercat de
la Masuca. Aquest canvi es fa
amb la finalitat d’optimitzar el
funcionament d’aquesta zona
d’estacionament gratuït amb
horari controlat, gràcies al
control efectiu de la limitació
horària de l’aparcament.
Atès que aquesta zona ja disposa de l’aparell parquímetre,
de la senyalització corresponent i de tota la instal·lació
necessària, i que de moment

no caldrà incrementar la plantilla de personal de SIMA SL
per a la gestió del servei de la
zona taronja, aquest encàrrec
de gestió no suposa cap mena

de cost.
El canvi de gestió afavorirà
la rotació d’aparcaments en
una zona on és molt necessari
acabar amb el mal ús que es

Quart concurs
de truites per Dijous
Llarder al Mercat
de la Masuca

fa d’aquestes places d’aparcament, tenint en compte l’existència del mercat i la conveniència d’afavorir el dinamisme
de l’activitat comercial.
A banda d’aquest canvi de
gestió, també s’està estudiant
la possibilitat d’implementar
altres zones taronges a la ciutat, en funció de les necessitats.
Cal recordar que SIMA (Societat Igualadina Municipal
d’Aparcament, Societat Limitada) va néixer precisament
amb la finalitat de gestionar i
controlar aparcament públic.
Des del 2007 s’encarrega ja
de la gestió de la zona blava
d’Igualada.

Nous tallers gratuïts per a emprenedors i empreses
mar aquesta marca a Internet,
xarxes socials i a les noves tecnologies i, finalment, conèixer
les possibilitats de difusió més
habituals.
En el decurs de les sessions
s’analitzarà què transmet la
nostra marca, com descobrir
talents i el que ens fa diferents,
com transformar la nostra
marca al món digital, com definir una estratègia tecnològica
i no tecnològica per transmetre la nostra marca, l’Elevator
Pitch tecnològic, el poder de les
paraules i la intel·ligència emocional a les xarxes socials...
El taller té una durada de 8
hores i anirà a càrrec d’Emili
Rodríguez. L’activitat formativa
es realitzarà el dies 23 i 30 de
març, de 9 a 13 h.
La segona activitat, Finances
bàsiques per emprenedors, té
per objectiu donar els coneixements bàsics als emprenedors
per tal que puguin gestionar les
finances de forma senzilla.
Durant el transcurs del taller es
treballaran els conceptes bàsics
de finances, el compte de resultats com a eina de control del
negoci, les ràtios, com explicar
el pressupost del compte de resultats, les obligacions fiscals i
els models tributaris a presen-

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Departament de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament d’Igualada, en el marc de la Xarxa Anoia
Emprèn, i amb la col·laboració
de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic de la Diputació de
Barcelona i el programa Catalunya Emprèn de la Generalitat
de Catalunya, proposa diverses activitats formatives per a
l’acompanyament de persones
emprenedores i la consolidació
i el creixement d’empreses.
Aquestes activitats, que es realitzaran a IG-Nova Tecnoespai (Av. Barcelona, 105), estan
adreçades principalment a persones emprenedores que estan
desenvolupant el seu projecte i
petites empreses que comencin
la seva activitat.
El primer taller de formació,
Coneix quines tecnologies i
xarxes socials et poden ajudar
a difondre la teva marca personal i el teu negoci, permetrà
descobrir la marca personal i
com transmetre-la a Internet;
conèixer la potencialitat de tenir una bona marca personal,
els seus beneficis i valor afegit
que pot aportar a un emprenedor i un negoci; com transforAgenda

Cinema

tar a Hisenda (IVA, IRPF, etc.),
les despeses deduïbles i conceptes bàsics per poder a terme
una bona negociació bancària.
El taller, que anirà a càrrec de
Josep Palmés, té una durada de
8 hores i es realitzarà els dies 27
d’abril i 4 de maig, de 9 a 13 h.
El tercer taller, Com captar els
primers clients, oferirà eines i
coneixements per saber marcar
l’estratègia i l’operativa comercial als emprenedors i generar
un argumentari de vendes potent per fer una adequada acció
comercial.
En el decurs de la sessió es treballarà com preparar un argumentari de vendes potent, com
trobar bases de dades del nostre client objectiu, esdeveniments de networking per captar potencials clients, com fer la

Club del subscriptor

Premi al millor digital 2018

PORTADA

POLÍTICA

SOCIETAT

CULTURA

Transports

trucada per concertar la visita
comercial, com preparar-se bé
una entrevista de vendes, les
fases de la venda i com fer-les
bé, què diem si el client ens pregunta quants clients tenen contractat el teu producte o servei,
com podem donar seguretat al
potencial client, motivacions
de compra dels clients, tècniques de tancament de vendes i
seguiment de l’acció comercial.
La sessió, que anirà a càrrec de
Mònica Mendoza, té una durada de 6 hores i es realitzarà el
dia 11 de maig, de 8:30 a 14:30
h.
Els tallers de formació són gratuïts i les places limitades. Per a
més informació i inscripcions,
podeu contactar amb IG-NOVA Tecnoespai al 93 806 65 55.

Vídeos

Arriba Dijous Llarder i torna
el concurs de truites del Mercat de la Masuca, que aquest
2020 celebra a la seva quarta
edició. El concurs és una iniciativa de l’Associació de Botiguers de la Masuca, l’entitat de
comerciants del Mercat, amb
la col·laboració del departament de Comerç i Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.
El concurs repartirà 120€ en
premis per a les millors truites
del Mercat. Un jurat professional valorarà cada truita i decidirà les persones guanyadores,
que s’emportaran tiquets de
compra per a qualsevol botiga o parada de l’Associació de
Botiguers de la Masuca.
La millor truita guanyarà un
val de compra valorat en 60€,
la segona classificada s’emportarà un val valorat en 40€
i la tercera, un altre per valor
de 20€. En total, es repartiran
120€ en tiquets de compra,
gentilesa de l’Associació de
Botiguers de la Masuca.
La recepció de les truites es
farà el mateix Dijous Llarder,
al matí de 11 a 13h i a la tarda
de 17 a 18h al propi Mercat. El
jurat farà les seves valoracions
un cop tancat el plaç de presentació de truites i farà efectiu el seu veredicte a les 19h,
quan es farà l’entrega de premis. A continuació es farà una
degustació de totes les truites
presentades a concurs. Aquesta degustació estarà oberta a
tothom.

Solucions dels passatemps

per estar sempre informat!
ESPORT
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1952 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu
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Franco visita l’Anoia per inaugurar el monument de la
Batalla del Bruc i es funda el Club Atlètic Igualada
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

E

l Cap d’Estat d’Espanya,
Francisco Franco, va
visitar l’Anoia el 1952.
La raó va ser la inauguració
del monument en homenatge a la Batalla del Bruc, que
es troba en aquesta població.
Com és lògic, tots els mitjans
de comunicació d’àmbit nacional van publicar la notícia en
portada i amb extensos reportatges.
A La Vanguardia del 10 de
juny de 1952, sota el títol
“Magnífico aspecto del lugar”,
s’explica que “desde mucho antes de las diez y media, todas
las carreteras de acceso a los
Bruchs registraban un inusitado movimiento de vehículos
de todas clases, especialmente
automóviles y autocares, en
los que se dirigían allí miles de
representantes de pueblos de
toda la región, presididos por
sus autoridades y jerarquías;
comisiones de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire, y de los Somatenes catalanes, deseosos de
rendir su homenaje a los gloriosos antepasados, los héroes
del Bruch, y testimoniar su adhesión inquebrantable al Caudillo de España.
Todos los pueblos por los que
debía pasar S. E. el Jefe del
Estado” se adornaron con sus
mejores galas y los congregados
aliaban grandes pancartas en
las que expresaban su inquebrantable lealtad a Franco con
expresivas inscripciones”.
Més endavant, la crònica explica que “el pueblo de Bruch
del Medio, que había de ser escenario del patriótico acto, se
hallaba totalmente engalanado con los colores nacionales.
Banderas y estandartes con los
colores rojo y gualda pendían
de balcones y ventanas y adornaban asimismo las principales calles y la carretera general
que atraviesa la población. En
la entrada de la localidad un
gran, letrero rezaba «La invicta
villa del Bruch al Invicto Caudillo de España». Asimismo,
la indicada carretera general
aparecía exornada por millares y millares de macetas con
flores. La Plaza de los Héroes
del Bruch ofrecía un grandioso
aspecto. La magnífica estatua
que la da el nombre se hallaba

Portada del diari “ABC” de l10 de juny de 1952, i un dels destacats.

Inauguració del monument del Bruc, el 1952.

rodeada por gran número de
altos mástiles que hacían ondear si viento los gloriosos colores
de la enseña nacional”.
La ciutat d’Igualada també
va ser-hi present: “Detrás del
monumento a los héroes del
Bruch. y en la parte más cer-

cana al maravilloso paisaje
montserratino se hallaba un
gran tablado sobre el que habia
sido levantado un altar, cubierto por un dosel, en el que debía
celebrarse la misa de campaña.
Al pie del mismo se concentraron los somatenistas que osten-

taban las históricas banderas
de los Santos Patronos dé la
Purísima Concepción de Manresa, que por haber guiado a
los esforzados patriotas en su
histórica gesta ostentan los honores de capitán general que les
confirió por real decreto la reina doña Maria Cristina. Junto
las gloriosas enseñas y gozando de los mismos altos honores
figuraba la del Santo Cristo de
Igualada, reproducción exacta
de la que fue profanada y destruida por las hordas marxistas durante el periodo rojo”.
Al mateix temps, la crònica de
La Vanguardia diu que “una
representación de las entidades excursionistas de Igualada
llegó, procedente de dicha población, alrededor de las diez
y media de la mañana, y cuyos
componentes trajeron a pié por
relevos, una gran corona con el
escudo, de dicha ciudad, artísticamente confeccionada con
flores, que fue depositada al pie
del monumento en medio de
los aplausos,entusiásticos de la
muchedumbre”.

Club Atlètic Igualada
L’any 1952, fou constituït el
Club Atlètic Igualada per iniciativa de Lluís Marimon,
Manel Canals i Salvador Farrés, que mobilitzaren un grup
d’atletes de la comarca. El club
es consolidà ràpidament i el
1959 arribà a la primera categoria de la Lliga Catalana de
clubs. L’any 1955 organitzà per
primer cop el Cros d’Igualada,
que es disputà fins l’any 2000.
Fou subcampió de la Lliga Catalana de clubs els anys 2004 i
2005. Té escola esportiva i una
secció de triatló. Practica a
l’Estadi Atlètic Municipal, a la
zona esportiva de les Comes.
Amb més de 50 anys de servei a la ciutat i a la comarca, el
CAI és un club de referència al
nostre país. Ha estat el bressol
atlètic d’alguns dels millors atletes de Catalunya, del passat i
del present. L’escola esportiva
és considerada una de les tres
millors de Catalunya.
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economia i empresa
NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat
La “taxa de sobrecàrrega” a #Catalunya, entesa com el % de població
que viu en llars que destinen més d’un 40% dels ingressos a despeses de
l’habitatge, registra el 2018 la taxa més baixa de la sèrie (9,9%), però
segueix sent massa elevada en comparació al nostre entorn.

Espai patrocinat per

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon

Coneixent de primera mà els projectes de la multinacional americana #COTY a Granollers, la planta de fragàncies de l’empresa més
gran del món. Una fàbrica amb 900 treballadors que exporta el 95%
del que produeix al Vallès Oriental a tot el món. #FerEmpresaFerPaís

Oriol López

Assessor del creixement i autor del llibre “Creix i Prospera”

20 oportunitats de creixement
per al 2020

T

1. Convertir-nos en un actiu estratègic
pels nostres clients, més que en simples
proveïdors
2. Crear nous productes i serveis, que
ampliïn l’oferta i posin el focus en la innovació
3. Vendre aquests nous productes i serveis a clients actuals, a través de la venda
creuada
4. Vendre aquests nous productes a nous
clients, millorant la venda proactiva
5. Vendre els productes actuals a nous
clients, segmentant i seguint els nostres
clients potencials ideals
6. Millorar els productes i serveis actuals, per
a fer-los més valuosos pels nostres clients

7. Millorar l’experiència de compra del
client, de cara a augmentar-ne la fidelitat
i reduir-ne la sensibilitat al preu
8. Posar preus pel màxim benefici, i basats
en el valor que aportem i no en el cost que
ens suposen
9. Millorar processos comercials, productius i administratius, per a guanyar productivitat i rendibilitat
10. Adquirir negocis ja existents, de cara a
créixer de manera exponencial
11. Exportar i buscar nous mercats territorials
12. Escalar el negoci, gràcies a la tecnologia, l’externalització o la logística, per
exemple
13. Crear un equip directiu que lideri i
prengui decisions importants
14. Implicar l’equip directiu en la definició
de l’estratègia, i no només en la seva implementació
15. Enfortir la relació amb els nostres
principals clients, per a convertir-los en
fans nostres
16. Demanar referències als nostres clients actuals, per a multiplicar el nombre
de clients potencials als que ens dirigim
17. Utilitzar la tecnologia per a augmentar
la velocitat i la qualitat dels nostres processos
18. Redactar un pla successori per a les
persones clau de l’empresa
19. Comunicar al nostre equip la nostra
estratègia, per a implicar-lo en l’execució
20. Posar primer allò que consideris més
important (salut, família...)
De fet, si t’hi pares a pensar, són moltes
les oportunitats de creixement que ens
depara l’any 2020 i, per això, cal saber-les
identificar, de manera que puguem triar-ne aquelles que encaixaran millor amb
les fortaleses de la nostra empresa.
I tu, com vols que sigui l’any 2020?
Vols més ingressos i beneficis? Tenir
temps per a tu i els teus? Un negoci més
valuós?

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
Liderar no és fàcil. Molts arruïnen la vida dels seus empleats, proveïdors o adversaris polítics. Cal preguntar quina ha estat la seva contribució a un món millor i què han
fet perquè les persones aprenguin i visquin una vida millor

“Les empreses s’han de transformar

“S’ha treballar les oportunitats que
tenim al davant, de cara a fer un pla
de creixement per a l’empresa”

inc l’honor i el plaer d’haver
treballat amb una gran varietat d’empreses durant els darrers 20 anys i, una de les coses
que he observat és que el DAFO és una
eina equivocada a l’hora de definir una
estratègia de creixement per a l’empresa. Aquest sistema, pensat per a avaluar
Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats pateix de tres grans problemes:
és massa simple, no avalua quins motors
estratègics són més importants per al teu
negoci i posa en darrer lloc les oportunitats que tens al davant quan, en realitat,
són aquestes les que mouen el món, l’empresa i la vida.
Per això, quan els meus clients em demanen què podem fer durant aquests propers mesos per a millorar els resultats, els
animo a fer primer un O. És a dir, a treballar les oportunitats que tenim al davant,
de cara a fer un pla de creixement per a
l’empresa.
Fa unes setmanes, reunits amb l’equip
directiu d’una empresa gironina, vam
fer l’exercici d’identificar les principals
oportunitats de creixement que teníem al davant, i aquestes són les vint més
importants que vàrem identificar i que
vàrem posar a debat de cara a convertir
l’any 2020 en el millor any que mai hagin
tingut.

ORIOL AMAT @oriolamat

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

digitalment per sobreviure”

Cesc Alcaraz
Economista. Soci-director FeedBackGround
@cescalcal

A mi m’afecta la
Transformació Digital?

D

es de fa força temps que sentim per tots els mitjans audiovisuals possibles la frase:
Transformació Digital. Tothom es pot fer una idea de què vol dir,
però si fem una reflexió sobre com ho
traslladaríem a la nostra empresa, la resposta ja no és tant senzilla.
Hi ha moltes definicions a la xarxa
d’aquest concepte, però em quedo amb la
que proposa l’empresa Salesforce: “Ús de
la tecnologia per millorar el desenvolupament de les activitats empresarials i l’abast
de les mateixes”.
Partint de la base que les empreses s’han
de transformar digitalment per sobreviure (no hi ha excuses!!!), l’eix d’aquesta
transformació pivota sobre tres punts:
1. Millora dels processos. Permet automatitzar processos, eliminació de les tasques
sense valor i usant el capital humà de forma més eficaç.
2. Nous fluxos de negoci. Les tecnologies
emergents permeten abordar projectes i
idees que fins aquest moment, era molt
complicat fer-ho.
3. Crear experiències pel client. Major facilitat per donar més i millor cobertura a
les “n” peticions del clients
Sense ànims de voler ser absolutista ni
excloent, una possible forma d’abordar

un projecte d’aquest tipus pot ser seguint
aquestes 4 fases:
1. Fixar fites i compromís. Des de Direcció es lidera el canvi i amb total transparència es comunica on es vol arribar.
2. Línia de base i objectius. Havent deixat
clar el punt anterior, establir un equip de
lideratge operatiu que comuniqui i lideri
els canvis més operatius.
3. Implementació de solucions. Definició
detallada dels canvis a aplicar, execució de
la transformació, nous processos, nous
models operatius i identificar les noves
capacitats que faran falta per aconseguir
l’èxit en aquesta implementació i posterior
manteniment.
4. Millora continua. Des dels equips de
direcció s’executen els canvis i es prenen
mesures per assegurar que els nous comportaments estan alineats amb el que es
volia aconseguir.
El que és cert és que les grans empreses,
en major o menor mesura, ja estan immerses en projectes de transformació. Les
petites i mitjanes, per molt que es pensi
que no ens afectarà, es fa difícil pensar
que no haurem de canviar el nostre model
de negoci o adaptar-nos als canvis generats internament a les grans empreses que,
molts cops, són els nostres clients.
Ens hi posem?
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El més llegit 					

www.veuanoia.cat

#latevaveu
L’extrema dreta té un problema greu amb el ’consentiment’. Les polèmiques que generen amb
l’eutanàsia o com poden defensar violadors, fa
evident la seva faceta més autoritària. Per molt
defensors de la llibertat que es facin dir.

Joan Mangues @jmangues

1

Incendi sense ferits a la xurreria
del Passeig Verdaguer d’Igualada

2

Detinguda una veïna d’Igualada
per cultivar més de 1.000 plantes de
marihuana en dos pisos del centre

Instants de La Veu

3

Detenen un home per agredir una
persona amb una ampolla de vidre
a Piera i escapar begut amb el cotxe

@veuanoia

No tinc cap inconvenient en dur bosses i dipòsit
d’aigua, és més, de fa molt temps que ho faig així,
és com m’han educat.
Seria just també que els fumadors duguessin un
cendrer portàtil per apagar-ne les cigarretes, i si
no en duen que els sancionin igual.

I N D I 8 @xavier1970
Moltes gràcies @caroltelechea per defensar des
del Congrés la despenalització de l’eutanàsia.
L’únic topall que hi ha d’haver és el de la lliure
voluntat d’exercir el dret a morir dignament.
Així ho hem defensat sempre amb clara majoria
des del @parlamentcat

Alba Vergés Bosch @albaverges

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

Discussions sobre educació sexual... En serio,
agraeixo moltíssim les amigues que he tingut i el
coneixement que hem guanyat juntes.

Marina Francisco @marinafc2002

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#116 Jordi Fernández i Balsells

Conduint per la C15 i disfrutant d’un Penedès i
Anoia taaan bonics.
Mig país esquitxat d’ametllers florits.

Cristina Domènech @CristinaDomenec

Soc en Jordi Fernández i Balsells, nascut a Barcelona i visc a Castellbisbal. Vinc cada dia a
treballar a l’Anoia. Era per allà el 1998 que vaig començar una gran aventura professional
amb PUNTO BLANCO, i a dia d’avui continua permetent-me gaudir de les moltes coses
bones que té aquesta comarca i la seva gent.
Vull agrair especialment als companys de feina tots els bons moments passats junts, així
mateix, felicitar als amics de l’AFI per la gran tasca que fan per la fotografia, la seva passió
i mestria m’han impregnat per sempre. Com no puc deixar de destacar la gran sort que tinc
de poder anar cada migdia a les pistes d’atletisme d’Igualada, gaudir de les seves instal·lacions, córrer pels seus voltants i, sobretot, escoltar les converses dels companys de l’estadi,
veritables savis de la vida.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Gràcies a l’especialització,la tecnologia i la seva gent,la indústria anoienca és la més competitiva del món!
Com deia algú, res és impossible i tot està per fer!

Si la (possible) no celebració del #MWC20 té un
impacte molt agut en l’economia de Barcelona, cal
replantejar-se la dependència que generen congressos d’aquest estil vers l’economia de la ciutat.

Ricard Espelt @ricardespelt
Quan l’antiga Convergència diu que té enveja
del paper actual d’@esquerra_ERC vol dir que
han fet ressuscitar el Pujolisme del Peix al Cove?
És per a un amic.

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67
Hem tingut el plaer d’ésser nominats com a entitat als premis @setsetsetcat a #Esparreguera. Això
no hauria estat possible sense la col·laboració de
totes les persones i entitats que ens heu donat suport. Ara més que mai Som-hi!

Tanquem Can Mata @TanquemM
Existeix el silenci? Podem imaginar sons? Els espais tenen paisatges sonors i canvien depèn de
l’entorn que els configura. Exploren amb gravadores els passadissos i aules de l’escola, enregistrem sons i fem una composició inèdita.

Esc Font del Roure @fontdelroure
¡Ven al Súper Cub Meet! El primer encuentro para
estos maravillosos aviones en Aerosport 2020

FOTO: Cesc Sales

Aerosport @Aerosport_fair
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·espots publicitaris
per projectar-se A
·preus econòmics
·gestió de producció
i programació
·packs publicitaris
PER a CAPS DE SETMANA
O SETMANA SENCERA
MÉS INFO I contacte:

93 804 24 51 - publicitat@veuanoia.cat
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Detinguda una igualadina per
cultivar més de 1.000 plantes de
marihuana en dos pisos del centre

REDACCIÓ / LA VEU

D

iversos agents dels
Mossos d’Esquadra
van entrar dimecres
al matí en un edifici del carrer
del Retir, a tocar de la Plaça
dels Porcs, en un dispositiu

en la lluita contra la salut pública. Els agents van entrar en
dos pisos del mateix bloc, on
hi van trobar 1.003 plantes de
marihuana, a més de diverses
caixes amb cabdells.
En l’operació es va detenir a
una dona de 24 anys i veïna

d’Igualada acusada d’un presumpte delicte contra la salut
pública i de defraudació del
fluid elèctric, ja que la llum
dels dos pisos estava punxada.
La detinguda passarà a disposició judicial en les properes
hores.

Tot per a la teva festa

Disfresses
des de 8€

Espectacular incendi de la xurreria
del Passeig Verdaguer
REDACCIÓ / LA VEU

U

n incendi va cremar
diumenge al matí
part de la xurreria
situada al Passeig Verdaguer
d’Igualada.
Segons informen des del cos
de Bombers, no hi ha hagut
cap ferit. Encara s’estan investigant els motius que han originat al foc. L’incident va provocar que es tallés el Passeig
durant una estona, però poc
després es va reobrir al trànsit.
L’espectacularitat de les flames
va convertir aquest succés en
un fet viral a les xarxes.

Igualada tindrà aviat
un espai per a poder
aparcar autocaravanes
de visitants
L’Ajuntament ja té a punt un
projecte per a instal.lar a la
ciutat un espai específic per a
les autocaravanes de visitants
que decideixin venir a Igualada a passar-hi unes hores o
dies.
De moment no s’ha fet públic
on estarà situat aquest aparcament, que disposarà de tots els
punts de connexió elèctrica i
d’aigua necessaris.

c/ Sant Magí, 2 – IGUALADA · Tel. 93 803 72 97

igualada@partyfiesta.com
c/Àngel Guimerà, 65 – MANRESA· Tel. 931370574

manresa@partyfiesta.com
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ERC tria Joan Serra, alcalde de Castellolí, com a
Secretari General de la Federació del Penedès
REDACCIÓ / LA VEU

E

l dissabte 8 de febrer la
regional d’Esquerra Republicana de Catalunya
del Penedès va celebrar el seu
congrés on va incorporar a la
federació comarcal de l’Anoia
després de 17 anys formant part
de la federació de la Catalunya
Central, coincidint aquest data
amb la creació de la vegueria
del Penedès fa tres anys, on es
va decidir des de la Generalitat
incloure l’Anoia.
La nova federació, presidida
per l’alcaldessa de Gelida i diputada al Parlament, Lluïsa
Llop, estarà formada per quatre comarques: l’Alt Penedès,
el Baix Penedès, el Garraf i ara
també, l’Anoia.
Dins d’aquesta nova executiva
s’ha acordat que la presidència
sigui rotativa en aquest mandant, donant els dos anys inicials a la ja mencionada alcaldessa de Gelida i els dos anys
a l’alcalde de Castellolí, Joan
Serra, que serà secretari general
durant els dos primers anys per
passar a ser el president al dos
restants.
Aquesta executiva es veurà reforçada per dos membres més
de l’Anoia, en Josep Maria Pa-

Recepció a les noves
delegades del Col·legi
d’Advocats de
Barcelona a Igualada

Militants anoiencs d’ERC al congrés de la Federació del Penedès. / ERC

lau, exalcalde de Jorba i cap
de llista per ERC Igualada en
2015, que ostentarà el càrrec
de Secretaria d’Organització,
gestionant la mateixa àrea que
actualment desenvolupa a la federació de l’Anoia, amb l’ajuda
d’un adjunt, també de l’Anoia,
en Josep Maria Colomé i amb la
presència de la Diputada a l’estat
Carolina Telechea, a la Diputació de Barcelona Maria Sayavera
i la consellera Alba Vergés.
D’altra banda durant el seu
discurs, l’alcalde de Castellolí,
va allargar la mà a participar
activament dels membres de
l’actual executiva així com els
nous membres que en sortiran

escollits del proper congrés comarcal, que està previst pel mes
de març.
L’Anoia aporta 33 nous municipis, amb més de 110.000 habitants, a la nova regional on
17 dels quals estan encapçalats
per un govern d’ERC. A l’acte
va assistir un amplia representació dels municipis i militants
de l’Anoia, acompanyats per la
diputada al congrés del diputats
Carolina Telechea, la consellera
de Salut Alba Vergés, l’alcaldessa d’Òdena i diputada provincial
per l’Anoia a la Diputació, Maria Sayavera, els alcaldes de Sant
Martí de Tous, David Alquézar,
de Castellolí, Joan Serra, mem-

bres de la candidatura a l’Ajuntament d’Igualada, encapçalats
per l’Enric Conill, els regidors
de la corporació de Piera, Àngel Sabaté i Neus Nuñez, així
com membre de la JERC de
l’Anoia, acompanyats per altres
membres de l’actual executiva
comarcal de diverses seccions
locals com Hostalets de Pierola,
la Pobla de Claramunt, Masquefa, Piera, Igualada, Vallbona
d’Anoia...
L’acte el va clausura el parlamentari i secretari adjunt d’organització d’ERC, Lluís Salvadó, que
va recordar que ERC és la primera força en vots actualment
a Catalunya.

El Comú d’Igualada debat el model de territori
REDACCIÓ / LA VEU

D

imecres 5 de febrer
en el decurs d’una
Assemblea del Comú
d’Igualada, l’arquitecte i urbanista Josep M. Carrera va
aportar la seva visió sobre el
model de territori. Carrera té
un ampli bagatge en el que podem destacar la coordinació
del “Pla Director Territorial de
l’Alt Penedès” i “Pla Territorial Metropolità de Barcelona”,
ha estat Director de Planejament de l’Institut d’Estudis
Urbanístics entre 2004 i 2012
i dirigit projectes d’ordenació
territorial i urbanística, dins el
Grup de Recerca d’Urbanisme
i Territori, actualment és Cap

Busco una
pareja estable.

Que sea buena
persona.
Disponibilidad de
coche, solvente.
Hombre a partir de
75 años.
Tel. 661 163 342

de Gabinet de Presidència de
l’AMB.
Durant la sessió, l’arquitecte
i urbanista va aportar la seva
visió sobre l’avanç de propostes del Pla territorial parcial
del Penedès (PTPP) presentat
a Vilanova i la Geltrú el 15 de
gener de 2019. Entre els principis rectors del pla va destacar l’aposta per la preservació
del territori que implica minimitzar la intrusió urbana en
l’espai natural i rural, la necessitat de garantir un model territorial nodal que millori l’eficiència i la competitivitat del
territori i la promoció d’una
mobilitat sostenible i foment
del transport públic.
Es va analitzar l’impacte de la

crisi en les capitals de comarca
de l’àmbit funcional del Penedès i es va alertar en relació a la
no presència d’infraestructures considerades estratègiques
en el PTPP com l’Eix Transversal Ferroviari per prestar
serveis tant de viatgers com
de mercaderies, especialment

un nou ramal des d’Igualada
fins a Martorell que hauria de
possibilitar connexions directes a Barcelona amb millores
molt significatives dels temps
de recorregut, com també la
connexió directa amb el port
de Barcelona amb serveis de
mercaderies.

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

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07

L’alcalde, Marc Castells, ha rebut aquest dimarts Rosa Piqué
i Núria Julià, noves delegada
i sotsdelegada territorials a
Igualada de l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, a
qui ha felicitat i ha desitjat sort
i encerts en aquesta nova responsabilitat. En la mateixa trobada, l’alcalde ha agraït la tasca feta al delegat sortint, Lluís
Cots, que ha fet equip amb la
sotsdelegada, Violant Garcia.

L’Ajuntament crea
un Codi d’Ètica i de
Bon Govern
L’equip de govern d’Igualada té
previst aprovar el Codi d’Ètica
i de Bon Govern, que té l’objectiu de fixar els principis, els
valors ètics i els principis de
conducta que els representants
polítics locals han d’observar
en l’exercici de les funcions i
competències que tinguin atribuïdes. El document, que ha
estat presentat aquest dimecres
pel regidor d’Entorn Comunitari i Cooperació, Fermí Capdevila, ja ha estat analitzat per
un comitè assessor presidit per
la Síndica de Greuges i integrat per tècnics, juristes i càrrecs electes, s’ha obert també a
tots els grups polítics, i pretén
garantir una gestió íntegra, eficient i transparent de l’Ajuntament.
El Codi recull principis relatius
als conflictes d’interessos,a la
gestió i aplicació dels recursos
públics, a la transparència i
l’accés a la informació, en matèria contractual, en matèria
de subvencions i ajuts públics i
d’actuació amb els grups d’interès.
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Acord de Càritas i el Consell per a
les víctimes de violència masclista
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia i Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra
han rubricat aquest dilluns,
10 de febrer, un conveni de
col·laboració. Els protagonistes de la signatura han estat
el president de l’ens, Xavier
Boquete, i la directora de l’entitat, Montserrat Roca. Hi han
assistit també el vicepresident
de Territori i Sostenibilitat,
Santi Broch, i la consellera de
Joventut, Feminisme i LGTBI,
Carme González.
En virtut d’aquest conveni,
que va rebre el suport unànime de totes les forces polítiques al ple, el Consell farà una
aportació de 45.000 euros i
Cáritas els destinarà al suport
a les dones víctimes de violència masclista. El Consell Comarcal ha rebut, precisament
aquest any, un finançament
extraordinari de 70.700 euros
de la Generalitat de Catalunya
per a possibilitar accions en
aquest àmbit.
Xavier Boquete afirma que
“des del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal
es lideren nombroses accions

L’ens comarcal ha aprovat per unanimitat
destinar 45.000 euros,
aquest any 2020, a iniciatives de l’entitat en
aquest àmbit
però, en molts casos, resulta
també imprescindible la implicació d’entitats locals, que
tenen un elevat grau d’immersió en la nostra societat i
que porten a terme una tasca
fonamental per a prestar, entre
tots, el millor acompanyament
a aquelles persones que més
ho necessiten, en aquest cas
les dones que pateixen violència masclista”.
En aquest camp Càritas, entre

d’altres accions, presta suport
d’urgència a dones majors
d’edat, soles o amb fills menors d’edat al seu càrrec, que
hagin patit maltractament
psíquic o físic o assetjament
sexual i que es trobin en situació de desprotecció social fora
del seu entorn de convivència.
Entre les prioritats d’acció del
Consell figura, precisament,
la prestació d’ajuda i suport
a les dones en aquesta situació i, per això, ara es destina
aquesta quantitat a les accions
de Càritas en aquest apartat,
en col·laboració també amb
la Secretaria de Famílies del
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

CCOO torna a guanyar a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

l sindicat CCOO de
l’Anoia, després de dos
anys perdent les eleccions, tornar a recuperar el liderat a l’Anoia. Ha obtingut 220
delegades i delegats, un 38,06%
de representació, amb una diferència respecte al segon sindicat
(UGT) de 14 delegades i dele-

gats. Molt lluny queden altres
opcions sindicals minoritàries com la CGT (8,48%) i USO
(5,70%).
El sindicalisme corporatiu arriba al 10,55%, mentre que el
sindicalisme independentista
(I-CSC) no arriba al 1,55% de
l’Anoia. Segons Alfonsa Santiesteban, coordinadora comarcal, “aquesta millora s’explica

gràcies en part a la recuperació
econòmica i a la penetració del
sindicat en sectors on abans no
hi havia representació”. Per sectors, és el primer sindicat a la indústria metal·lúrgica, química,
agroalimentària, administració
publica, transport, construcció i
neteja. Una dada rellevant, és el
increment important del nombre de delegades, de 78 a 91.

Taller per a pares per
millorar el rendiment
acadèmic dels fills

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia proposa, aquest
febrer, un taller per
ajudar els pares i mares a contribuir a un bon rendiment
acadèmic dels fills i filles adolescents
Les dues sessions, que tindran
lloc els dies 18 i 25 d’aquest
mes, se celebraran en horari
de tarda al Casal del Passeig
d’Igualada
L’Oficina Jove de l’Anoia, amb
el suport de la Diputació de
Barcelona, organitza una xerrada dirigida a pares i mares
de joves adolescents dins del
Programa de Suport a la Funció Educativa de les Famílies.
El taller, titulat Ajudem a l’èxit
educatiu dels nostres fills i
filles, és una formació participativa que consta de dues
sessions, els dies 18 i 25 de
febrer de 18:30 a 20:30h, on
es treballarà la implicació de
pares i mares per a ajudar els
seus fills i filles a tenir un bon
rendiment acadèmic.
S’hi abordaran diferents aspectes de l’educació familiar
que intervenen directament
en l’èxit educatiu d’infants i

joves, fent propostes d’actuació concreta als pares i mares:
l’escola, la família i el treball
en equip; els quatre eixos d’intervenció familiar per afavorir
l’èxit escolar; la predisposició
positiva i les expectatives; el
benestar emocional; les tècniques d’estudi i el benestar físic
i social.
Des del Departament de Joventut del Consell Comarcal
de l’Anoia, s’ha preparat per
aquestes sessions una mecànica eminentment participativa, basada en els següents
punts: Recollida d’interessos
-situacions no resoltes per
les famílies-, Paleta de colors
-propostes pràctiques i concretes d’actuació-, Coaching
-anàlisi de la conducta familiar-, Seguiment entre sessió
i sessió i Emocions positives
-música, simulacions i humor-.
El taller tindrà lloc al Casal
del Passeig, al Passeig Verdaguer 67 d’Igualada. Per a més
informació es pot enviar un
WhatsApp al telèfon 679 964
669 o un correu electrònic
a anoia@oficinajove.cat. El
formulari d’inscripció es pot
omplir al web anoiajove.cat.

ET VE DE GUST FER UNA
CALÇOTADA A CASA?
NOSALTRES ET SERVIM
CALÇOTS CUITS
A PUNT DE MENJAR
I AMB LA
TRADICIONAL SALSA
20 calçots cuits: 7€ / Salsa fresca (500g): 6,50€

Calçots de proximitat, collits el
mateix dia i cuits a la flama.
Directes del pagès a casa teva.
També oferim salsa de calçots
artesanal elaborada amb
ingredients 100% naturals.
Fes la teva comanda:
655 817 581
terradetapas@gmail.com
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Torna un any més el projecte Cultura Emprenedora
a l’Escola amb la creació de cooperatives
REDACCIÓ / LA VEU

U

n any més, es duu a
terme a Igualada el
projecte ‘Cultura emprenedora a l’Escola’, impulsat
per la Diputació de Barcelona,
i que té com a objectiu promoure i fomentar la cultura
emprenedora en el cicle superior de l’educació primària,
per desenvolupar valors, hàbits i capacitats claus vinculades a l’emprenedoria.
Enguany el programa es desenvolupa a Igualada a les escoles dels Maristes, Escolàpies, Acadèmia Igualada, Emili
Vallès, Col·legi Monalco,
Mare del Diví Pastor, Escola
Pia i Gabriel Castellà i compta
amb la participació de prop de
330 alumnes de 5è de primària. En global, més de 9.500
alumnes de 235 centres educatius de 103 municipis de la
demarcació de Barcelona participen en el projecte Cultura

emprenedora a l’escola durant
el curs 2019-2020. Gràcies a
aquest projecte està previst
que es creïn un total de 400
cooperatives escolars.
Les juntes o equips directius
de les cooperatives 26 somnis
i Maristes Arts and Crafts dels
Maristes Igualada, Empreschool i Escooworld de les Escolàpies, Creative shop i Kids
point de l’Acadèmia Igualada,
Emili Venem de l’Emili Vallès, Monavets i Moncopins
del col·legi Monalco, Fun Line
de l’escola Mare del Diví Pastor, Creative pia i CP Pia de
l’Escola Pia i Els caps creatius
del Gabriel Castellà van visitar recentment les instal·lacions d’IG-Nova Tecnoespai.
Durant la visita van reunir-se
amb la responsable de l’Oficina d’Atenció Empresarial,
Raquel Garcia, amb qui van
intercanviar impressions sobre el procés que havien seguit
fins al moment per a la consti-

El Centre de Salut
Mental i Addiccions
d’Igualada s’adhereix
al projecte
“Parelles Artístiques”
tució de la cooperativa, l’elecció de l’equip directiu, el nom,
així com el producte que elaboraran. També van presentar
els estatuts i l’acta de constitució i van fer efectiva l’alta al
registre de cooperatives.
Els membres de les cooperatives van fer, igualment, una visita al tècnic d’assessorament
empresarial de l’Ajuntament
d’Igualada, Jordi Albareda,
amb qui van comentar diferents aspectes sobre l’elecció

del producte, la viabilitat, la
venda, l’estudi de mercat, etc,
tenint en compte que la majoria d’elles es troben en ple procés d’elecció i producció dels
productes, la venda dels quals
es realitzarà durant el mes de
juny en un mercat, en el marc
del FirAnoia.
Aquest és el novè any de
desenvolupament del projecte
a la ciutat, en el marc del qual
s’han registrat prop de 80 cooperatives escolars.

Dijous vinent, xerrada per a la gent gran,
sobre riscos a la llar
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Igualada organitza una xerrada en què
s’identificaran possibles riscos

a la llar i mesures preventives per evitar-los, a més de les
actuacions que cal fer en cas
d’emergència. Amb aquesta
finalitat, s’explicarà el funcionament dels dispositius de
seguretat a la llar, com ara els

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

detectors de fum, foc, gas o
monòxid de carboni. Aquesta sessió informativa, que és
oberta a tothom i comptarà
amb la col·laboració dels Bombers de la Generalitat, tindrà
lloc el dijous 20 de febrer, a les
10.30 h, a l’Espai Cívic Centre
L’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació, organitza
aquest tipus de xerrades relacionades amb l’autonomia de les
persones grans, en el marc de
les accions “Igualada, ciutat
amiga de les persones grans” i
del programa de foment d’envelliment actiu i hàbits de vida

saludable al territori impulsat
pel Servei Local de Teleassistència.
El Servei Local de Teleassistència és, en moltes ocasions, receptor i alertant d’aquest tipus
de situacions. És per això que
una intervenció comunitària
amb els agents de seguretat del
territori és necessària per prevenir els robatoris al carrer i a
la llar, alertar de les estafes de
les quals podrien ser víctimes
les persones grans i dotar-les
d’una major sensació general
de seguretat.

El Centre de Salut Mental i Addiccions d’Igualada del CSA
s’ha adherit al projecte de “Parelles Artístiques, experiències
creatives per a la salut mental” i
participa amb quatre obres artístiques en la catorzena edició
d’aquesta iniciativa, que actualment es porta a terme en 15
comarques catalanes.
El projecte consisteix en la
creació i posterior exposició
d’unes obres realitzades per parelles artístiques formades per
un artista vinculat a recursos
de la xarxa de salut mental i per
un artista extern. Les exposicions són la presentació pública
de les obres i la culminació del
treball realitzat, però es valora
sobretot el procés creatiu que
viu cada parella.
Durant el 2019, quatre artistes anoiencs, la Mercè, l’Òscar,
el Patricio i el Kike s’han anat
trobant i creant conjuntament
un total de quatre obres: tres
aquarel·les i una escultura, que
des del passat divendres i fins el
23 de febrer, estaran exposades
a la Sala Dameson de La Garriga (Vallès Oriental) juntament
amb altres obres creades per
parelles artístiques de l’entitat
El Far de La Garriga, l’Associació Daruma de Granollers i
Grup CHM Les Corts de Barcelona.
Properament, es preveu també
una exposició a Igualada per
presentar les quatre obres de
les parelles vinculades al Centre de Salut Mental i Addicions d’Igualada del CSA i totes
les d’aquelles entitats d’arreu
de Catalunya que es vulguin
adherir. Un altre objectiu és
engrescar als anoiencs a participar en la propera edició, que
s’inicia en breu amb la creació
de noves parelles i la realització
de noves obres que s’exposaran
el 2021. Els interessats en participar-hi o en conèixer més
aquest projecte, poden contactar amb el Centre de Salut
Mental d’Igualada (celvira@
csa.cat).
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Pel Dijous Llarder, botifarra menjaré!
REDACCIÓ / LA VEU

T

radicionalment el dijous llarder o dijous
gras és el primer dia
del Carnaval o Carnestoltes,
tot i que actualment en nombroses poblacions la festa s’ha
ampliat en el nombre de dies
de celebració.
És tradició prendre la botifarra d’ou en aquest dia a més
d’altres de semblants com la
blanca o la negra. També és
costum prendre truita de botifarra. A l’hora d’esmorzar,
per postres o per berenar, en
els carnavals més autòctons es
menja la coca de llardons.
Una coca típica de Reus i comarca del Dijous gras, és l’anomenada coca d’ou, no només
perquè porta ou entre els seus
ingredients, sinó, sobretot,
perquè se li afegeix una barreja d’ou i sucre pel damunt, que
qualla al forn durant els últims
minuts de cocció de la massa.
Hi ha més exemples arreu del
país.
El dijous de les comares és el
dijous anterior al dijous llarder i dos dijous anteriors al dijous gras és el dijous dels compares. Actualment es llancen
ous, a vegades confrontant actes vandàlics, introduint així
l’arribada de carnaval.
El dijous anterior al Dimecres
de Cendra, conegut, popularment, com a Dijous Gras,
Jarder o Llarder, és el tret de
sortida tradicional a les festes
de Carnaval arreu del país.

Aquest dia és costum celebrar
àpats familiars que tenen per
protagonista a tota mena de
menges que combinen els ous
amb la carn, i amb les truites
fetes amb molts ingredients.
Dijous Gras, Jarder o Llarder,
també conegut com el “Dia de
l’ou i el porc”, “Dia de la truita” o “Dijous de les Llardufes”
(Empordà), són noms amb els
què es coneix aquest dia arreu
del territori català. Cau sempre en lluna nova.
El costumari d’aquest dia ve
marcat pels àpats dins l’àmbit
familiar protagonitzats per
les truites i els ous barrejats
amb la carn, les botifarres
d’ou i la coca de llardons. Les
celebracions a l’aire lliure són
protagonitzades per jornades
gastronòmiques dedicades als
productes del porc, pels Concursos i Mostres de Truites
realitzats pels alumnes de les
escoles i altres col·lectius i pels
aplecs gastronòmics.
Antigament era molt comú
que aquests dies els infants fessin captes d’ous per les cases,
per elaborar les truites i la resta d’exquisideses de la jornada.
A Mallorca, on el Carnaval es
coneix com els “Darrers Dies”,
és costum farcir les ensaïmades i les coques bambes de
productes porcins, com la sobrassada barrejada amb codonyat o carabassa. El refranyer
fa referència a aquesta jornada
“Per Dijous Llarder botifarra
menjaré” i “Per Dijous Gras,
botifarra fins al nas”.

CARNISSERIA
XARCUTERIA
AVIRAM

Mercat de la Masuca, parada 124 ·
T. 93 803 59 06 esquius1961@gmail.com

Un dijous per a cada racó del país
Fogasseta a Xerta (el Baix
Ebre). El dijous llarder té també una significació especial a
municipis del Baix Ebre, com
Aldover i Xerta: és tradició
menjar la fogasseta, un pa rodó
farcit amb truita de carxofes,
alls tendres i salsitxes. En el cas
de Xerta, cada any nombroses
famílies del poble es reuneixen amb les seves criatures per
berenar a base de fogasseta al
camp de futbol.
Baldanada popular a Tortosa (el Baix Ebre). Baldanada
popular per celebrar el ‘Dijous
Llarder’ a l’ermita de Mig Camí.
La baldana és una botifarra
o embotit curt, d’arròs, ceba,
greix i sang.
L’olla podrida de l’Alguer. A
l’Alguer durant aquesta diada
era tradició la cocció de l’olla
podrida, un plat que en l’actualitat s’ha convertit en un dels
símbols gastronòmics de la ciutat de Sardenya.
Festa de les Cassoletes a Otos
(la Vall d’Albaida). Es celebra
el dijous anterior al Dimecres
de Cendra.
Dijous llarder o jarder a
Amposta (el Montsià). Festa
gastronòmica que es celebra
el dijous anterior a l’inici del
carnaval. Alguns homes, dones, joves i xiquets surten a
“enjardar”, a menjar un entrepà
de truita amb salsitxes. Actualment, aquesta tradició ja no

té tanta importància i només
algunes mares que treballen a
casa o els jovenets, són els que la
continuen celebrant. També és
típic d’aquesta diada menjar per
postres “menjar blanc”, fet a base
de farina d’arròs i llet.
Dijous de les Llardufes a Sant
Feliu de Guixols (el Baix Empordà). En clara referència amb
el greix dels porcs.
La Fogasseta a Aldover (el Baix
Ebre). Se celebra un dinar de
germanor amb “la fogasseta”,
un pa rodó que couen expressament els forns de la vila, amb
truita de carxofes, alls tendres i
llonganissa.
Xatonada i merengada a Vilanova i la Geltrú (el Garraf). És
costum aquest dia la celebració
de la Xatonada popular amb tot
el seu ritual: el primer plat de
xató, el segon plat de truites, i
per finalitzar-ho merenga o coca
de llardons, i un seguit d’actes
protagonitzats per la merenga,
amb batalla festiva inclosa.
Dijous Llarder a Vilanova de
Sau (Osona). És costum que
una colla de dones i una d’homes, cadascuna pel seu compte,
celebrin la diada amb un berenar contundent. Els homes solen anar-hi fora del terme i tornen de llustre.
Dijous Jarder a Flix (la Ribera
d’Ebre). És costum menjar truita de carxofa.
Passeig del Carro de Truites a

Mataró (el Maresme). Cada
dijous llarder, des de l’any
2000, la Hermandà de la Juliana Llardera i la Semproniana
Llardosa surt als carrers de
Mataró a fer el tradicional repartiment de truites que s’escau
en tan greixosa diada. Des de
la plaça de Santa Maria fins a
la plaça de la Peixateria, es passeja el ja tradicional carro de
truites per la ciutat. El carro es
va parant i convida als vianants
a menjar i beure, al ritme de les
gralles i les caixes.
Cassola de Dijous Gras de
Valls (l’Alt Camp). Un arròs
dolç i amb crosta, una menja
del cicle gastronòmic litúrgic
que s’ha fet a Valls des del segle
XVIII.
La cassoleta a Aielo de Malferit (la Vall d’Albaida). Se
celebra el dijous abans de dimecres de cendra. La gent es
disfressa i les colles d’amics
van a menjar-se l’arròs al forn
al camp, com bé demostren
moltes fotografies recollides a
l’arxiu fotogràfic de la Biblioteca Municipal. Des dels centres educatius de la localitat es
fomenta aquesta festa amb la
confecció de les disfresses, de
les critiques, etc. Es fa una cercavila pel poble amb un recorregut circular per acabar al lloc
on es menjaran les cassoletes,
als patis d’aquestos.
Font: festes.cat
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Un dia pensat per cruspir-se bon embotit, truites i carn
FESTES.ORG / LA VEU

El Dijous Gras, o Llarder, és
el tret de sortida tradicional
a les festes de Carnaval arreu
del país. Aquest dia és costum
celebrar àpats familiars que
tenen per protagonista a tot tipus de menges que combinen
els ous amb la carn.
Tres dijous gormands
Els tres darrers dijous abans
de la Quaresma són coneguts
com els tres dijous gormands:
el del compares, de les comares i el Dijous Llarder. En
l’actualitat els dos primers no
tenen celebracions festives associades, tot i que antigament
durant aquests dies els padrins
i les padrines es convidaven,
respectivament a suculents
àpats. El Dijous Gras o Llarder
està en aquesta mateixa línia
de convit i celebració gastronòmica, majoritàriament dins
l’àmbit familiar, però també en
l’espai públic.
Avui és el dia de l’any en què
moltes llars mengen truita de
botifarra, coca de llardons i
botifarra d’ou per esmorzar,

per dinar o per sopar, així
com altres àpats resultants de
la combinació dels ous amb la
carn, una reminiscència dels
greixosos àpats que tenien lloc
quan, per Quaresma l’abstinència era obligada per a tothom.
Desfici carnal
Tot aquest desfici carnal comença amb un àpat extraordinari, a base de carn de porc,
ous, llom, orella, cansalada,
ventre i botifarra. La farsa dels
funerals del porc, habitual de
recitar el Dijous Gras, escarneix el sacrifici del porc per
fer-ne vianda:
De vianda en queda prou
per les Carnestoltes;
us deixo tot el meu cos,
botifarres moltes;
també us deixo lo poltruc,
menjau’s el que jo no puc:
procureu viure amb salut,
després feu-me absoltes.
Antigament, per Dijous Gras
era tradició que els escolars,
des de Cap d’Any fins el Dijous Llarder, recollissin tots
els diners que podien. Avui

trencaven la guardiola i anaven a fer un bon berenar amb
els companys, a base de truita
amb botifarra i formatge per
postres.
L’excursió del Dijous llarder
Actualment, les escoles de tot
el país continuen amb aquesta tradició, realitzant petites
excursions a parcs o jardins
propers al centre educatiu i

fent-hi un bon àpat en comú.
Així mateix, també és habitual que se celebrin concursos
de truites entre els alumnes,
premiant la que té millor gust,
millor presència, major originalitat... També són moltes
les poblacions catalanes que
celebren concursos de truites i
jornades gastronòmiques amb
la carn de porc i els ous com a
protagonistes.
Una “festa” molt antiga
Joan Amades comenta que, a
finals del segle XVIII, pel Dijous Llarder, era habitual que
els venedors del mercat simulessin batusses alineats en dos
grans grups. D’una banda, els
carnissers, budellers, tripaires, cansaladers, pollaters i
ouaires, aquells qui venien les
menges prohibides durant la
Quaresma; de l’altra, els venedors de carn magra, peixaters,
marmanyeres, verdulaires i
fruiters. Els dos grups de comerciants s’esbatussaven simbòlicament en el que era una
fidel plasmació de la tensió

existent entre el Rei Carnestoltes i la Vella Quaresma.
A Mallorca és costum menjar
ensaïmades casolanes el Dijous Gras, fetes amb molt de
llard i farcides amb carn de
porc. A l’Alguer, per contra,
el dia d’avui s’anomena Dijous
Raiolu (una evolució de lardiolu, és a dir, llard), en què és
habitual menjar la típica olla
podrida, un plat que en l’actualitat s’ha convertit en un
dels símbols gastronòmics de
la ciutat catalana de Sardenya.
El Dijous Gras és també el dia
en què, en molts poblacions
s’escenifica l’arribada del Rei
Carnestoltes, el dia assenyalat
en què pronuncia el seu discurs incitant a la gresca i la
gatzara.
El període festiu que comença
amb el Dijous Llarder trenca
totalment amb les rutines de
la vida quotidiana, subvertint
l’ordre establert fins el moment, tant en l’àmbit gastronòmic com el social o el sexual.

El dijous gras o dijous llarder,
botifarra menjaré
Mercat La Masuca
Parades 69 - 111
Tel. 93 805 50 41

Pl- de l’Ajuntament, 15 IGUALADA
93 803 18 10 labotigueta2013@yahoo.es

Elaboració pròpia · Servei a domicili ·
Productes d’excel·lència i qualitat
Igualada · C/ Alba, 11 · Tel. 93 803 08 83
Vilafranca del Penedès· C/Tossa de Mar, 29 · Tel. 93 890 48 18 ·
calpassanlas@hotmail.com
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T’atreveixes a fer la millor coca d’ou que hagis provat mai?
REDACCIÓ / LA VEU

podeu utilitzar-lo.

uan parlem de coca
de pasta adobada
normalment ho fem
per diferenciar-la de la coca de
forner, feta amb massa de pa.
L’expressió adobar, entre altres
accepcions, vol dir arreglar,
afegir, millorar; així doncs, la
coca adobada és una massa
de pa millorada a base d’afegir-hi sucre, ou i greixos, com
la mantega o l’oli, i a vegades
també substituint l’aigua per
llet. Podríem dir que és la
denominació catalana de la
massa de brioix, que suposadament té origen francès.
Sovint es perfuma la pasta
adobada amb aigua de tarongina (aiguanaf), anissos (com
les llavors de matafaluga),
comí o pell de llimona, entre
d’altres.
Tal i com passa amb el pa, es
pot fer la massa directament
o fent abans algun tipus de
preferment, que en millorarà
el sabor i també la mantindrà
tendra més temps, gràcies a la
llarga fermentació.
De coques adobades se’n fan
de molts tipus i versions arreu
del país, essent la més genèrica i bàsica la coca amb sucre,
típica d’esmorzars i berenars
per acompanyar la llet o la xocolata desfeta.
Per exemple, les que porten
pinyons, crema i fruita confitada són les típiques de Sant
Joan, i per Corpus, a Reus,
fem les típiques coques amb
cireres.

Pasta adobada:
Pasteu bé amb unes varetes la
mantega a punt de pomada
amb el sucre. Afegiu la sal, la
matafaluga i la ratlladura de
llimona.
Poseu-hi l’ou sencer, i l’aigua
de tarongina. Torneu a barrejar, i afegiu la massa mare i
una mica de la farina. Pasteu
bé, i aneu posant la resta de la
farina a poc a poc, fins a obtenir una massa homogènia i
elàstica.
La massa ha de reposar en un
bol, que taparem amb un drap
humit, fins que dobli el volum.
A nosaltres ens ha trigat unes
dues hores, deixant-la a prop
d’una estufa.
Sobre un paper de forn estirarem la massa amb l’ajuda
d’un corró enfarinat. Feu-la
ben prima, fins que tingui una
mica més d’un pam de llargada. Passeu-la sobre la safata
del forn, i plegueu una vora a
tot el contorn de la coca. Tapeu altre cop amb un drap humit, i deixeu llevar per segona
vegada.

Q

Una altra coca típica de Reus i
comarca, és l’anomenada coca
d’ou, no perquè porti ou a la
massa (que també), sinó perquè du una barreja d’ou i sucre
per sobre, que qualla al forn
durant els últims minuts de

cocció de la massa.
Aquesta coca normalment
s’acostuma a trobar a les pastisseries només durant Carnaval, doncs és pròpia de Dijous
Gras.
La recepta que us proposem
és per una coca mitjana, no
gaire gran, d’uns 30x20cm.
Penseu que s’ha d’estirar bé
perquè no quedi gaire gruixuda, i després plegar unes vores
que retindran la barreja d’ou
i sucre que posarem a l’últim
moment, quan la massa ja sigui quasi cuita.
Us recomanem fer el preferment el dia abans, i deixar-lo
fermentar tota la nit; l’aroma
que aportarà a la coca serà immillorable.
N’hem vist versions amb coca
de forner, però aquesta “de
tota la vida” és amb coca adobada, així que hem adaptat la
recepta del Manel de “La gàl·
lia catalana”, doncs ens ha donat un bon resultat.

Coca d’ou

Ingredients:
Preferment:
– 40 g de farina
– 2 g de llevat de forner en
pols (o 6 g de llevat fresc)
– 2 o 3 cullerades soperes d’aigua tèbia
Pasta adobada:

– 25 g de sucre
– 25 g de mantega pomada
– 1 cullerada de cafè de sal
– 1 cullerada de cafè de matafaluga en gra
– 1 ou (a temperatura ambient)
– 1 cullerada sopera d’aigua de
tarongina
– La ratlladura de la pell de
mitja llimona petita
– 130 g de farina de força
Recobriment d’ou:
– 4 ous
– 5 cull. soperes de sucre
Preparació:
Preferment:
El dia abans preparem el preferment, desfent el llevat en
l’aigua tèbia, i barrejant-hi bé
la farina. Deixem la pasta obtinguda en un bol, tapat amb
film.
Al febrer les cuines estan fredes, així que si la teniu tota
la nit llevant, podeu deixar la
massa fora de la nevera. De totes maneres, si ho preferiu, o
si estem en una època de l’any
que fa més calor, podeu posar
la massa a la nevera, i llevarà
també sense problemes.
Si voleu també podeu fer el
preferment d’hora al matí, i
quan hagi doblat el seu volum, al cap de 2 o 3 hores (deixant-lo en algun lloc càlid), ja

Quan hagi agafat volum (nosaltres l’hem deixada un parell
d’hores més), serà moment
d’enfornar-la. Xafeu una mica
amb una forquilla tota la part
on anirà l’ou, doncs no volem
que pugi gaire.
Recobriment d’ou:
La posarem al forn preescalfat durant 15 minuts, a 170ºC.
Veureu que la massa va enrossint-se. Mentrestant batrem 4
ous amb 3 cullerades de sucre,
i deixarem que reposi perquè
es desfaci bé.
Al cap dels 15 minuts traiem
la coca del forn, hi aboquem
la barreja d’ou, i espolsem les
altres 2 cullerades de sucre per
sobre. Tornem a posar-la al
forn, i la deixem entre 5 i 10
minuts més, a la meitat de dalt
del forn.
Hem d’anar vigilant, i quan
l’ou estigui quallat, retirarem
la coca del forn.
La deixem refredar, i ja està
llesta per gaudir-la!

Bon profit
i bona cuina!

“Cal Català
La BOTIFARRA
d'OU de sempre
truita de patates
o de Bacallà a
la Vizcaina.

Artesans per
tradició,
innovadors
per vocació

CtrA. DE VALLS, 79 - 08710 - STA. MARGARIDA DE MONTBUI
684 295 399 T/F. 93 803 51 61 - calpepexa@gmail.com

CANSALADERIA · XARCUTERIA
CARNISSERIA · PRECUINATS · FORMATGES

c/Pujadas, 25 - Tel. 93 803 00 45 IGUALADA
domenechxarcuter@igualada.cat

Diajosu!s
gr
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Truita de carxofes! Que n’és de bona!
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Dijous Llarder és tradició culinària preparar
truites amb diferents
guarnicions: Amb mongetes,
botifarra d’ou, botifarra del
perol o verdures i acompanyar-les, també amb la botifarra d’ou, del perol, llonganissa,
pa amb tomàquet i la coca de
llardons.
Diuen els professionals que
la prova irrefutable per saber
si una persona saps una mica
de cuina és fer una truita a la
francesa, també és cert que en
molts restaurants quan contracten alguna persona una de
les proves és fer una truita a la
francesa.
No hi ha un altre secret que la
pràctica, una bona paella, ous
frescos, un bon oli d’oliva, els
millors productes i la gana,
clar. Que no en teniu? Doncs
vinga. Anem per feina.
Per aquest any, prepararem
una truita de carxofes per llepar-se els dits!

Ingredients: - Per 2 persones
- 3 ous de gallines felices :)
- 3 carxofes
- 2 llonzes de pernil del país
- 3 c/s d’oli d’oliva verge extra
varietat arbequina DOP
- sal
- una branqueta de julivert o
1/2 llimona per evitar l’oxidació de les carxofes.
Necessitarem:
- Un bol gran amb aigua freda
i julivert on posarem les carxofes a mesura que les anem netejant per evitar que s’oxidin i
ennegreixin.
- Un ganivet amb punta
- Un tallant
- Una mandolina opcional
- Una forquilla
- Una paella
- Paper de cuina absorbent
Preparació i cocció:
- Netegem les carxofes de les
fulles dures exteriors, amb un
ganivet anem repassant fins
que arribem al cor, tallem la
corona de la carxofa aproximadament uns 2 cm, repelem

El dijous llarder tenim:
·Truites variades
·Botifarra amb mongetes
·Croquetes (20 varietats)
per emportar i
també per menjar al local

·Menú del dia a 7,50€
com cada dijous la
tradicional paella
...i molts més plats
per escollir

Pl. Catalunya, 2 IGUALADA - 93 803 93 40

IV concurs de

Truites
Del Mercat De La Masuca

Dijous Llarder (20 de febrer)
a l’Aula de Cuina del Mercat
Presentació de truites: d’11h a 13h i de 17h a 18h
18h: Tast del jurat
19h: Degustació i entrega de premis
Organitza: Associació de Botiguers del Mercat Municipal de la Masuca
Amb la col·laboració del departament de Comerç i Dinamització Econòmica

la tija, la podem afegir o reservar-la per fer una crema, per
últim, tornegem la carxofa i
les mantenim en l’aigua freda
amb el julivert fins que acabem
de preparar-les totes per evitar
l’oxidació.
- Eixuguem les carxofes amb
un drap de cotó i les laminem
amb un ganivet o amb l’ajuda
de la mandolina.
- Tallem el pernil en trossets.
- En una paella posem l’oli
d’oliva, afegim els trossets de
pernil tallat i saltegem, tot seguit afegim les lamines de carxofes i les fregim. Les retirem
de la paella i les posem en un
plat amb paper absorbent.
- Trencar els ous i afegir un
punt de sal.
- Batre els ous lleugerament
amb una forquilla just perquè
es barregin les clares amb els
rovells.
- Incorporar les lamines de
carxofes fregides.

- En la mateixa paella on em
fregit les carxofes, retirar si
convé l’excés d’oli, i abocar els
ous batuts amb les carxofes a la
paella a foc moderadament viu,
anem controlant, amb l’ajuda
de una forquilla mirar que es
vagi couen al punt desitjat.
- Amb l’ajuda d’un plat o “tombatruites” tapem la paella i li
donem la volta de manera que

La coca de llardons
REDACCIÓ / LA VEU

E

ntre els aliments més
típics, la coca de llardons es fa a base d’ous,
sucre, farina, llardons i pinyons i que ajudava tradicionalment a encarar el període
de dejuni de la Quaresma.
Abans, de coques de llardons
només se’n trobaven els dies
previs a la Quaresma, sobretot
a partir del Dijous Gras, dies

Gran assortit de truites i botifarres.
Amplia selecció de plats precuinats.
Hamburgueses de calçots, alls tendres i
molt més.

Vine a veure’ns i
descobreix tot el que
tenim preparat per
aquest dia.

PREMIs
EN TIQUETS DE COMPRA

1r premi 60€
2n premi 40€
3r premi 20€

la part que encara no és cuita
ens quedarà en el fons del plat.
- Tornar a posar la paella al foc
i si convé afegim un fil d’oli i
aboquem de nou la truita fins
que estigui feta.
I apa, a presentar-la d’immediat a taula acompanyada de pa
amb tomàquet. No us la mengeu abans, punyeterus!

Pl. Sant Joan 08700 Igualada, Barcelona
93 803 13 85 / 93 803 15 82
1/2 hora d’aparcament gratuït
al pàrquing de la Plaça de la Creu

de plats greixosos i d’excessos
gastronòmics. Però avui se’n
troben tot l’any i formen part
de la gran varietat de dolços
de les festivitats populars més
viscudes, com ara Sant Joan o
Sant Pere. Les coques de llardons solen anar acompanyades de vi dolç, moscatell, malvasia o cava.
Botifarra d’ou
La botifarra d’ou és un altre
menjar molt típic del Dijous
Gras. La botifarra d’ou és un
embotit fet de carn d’espatlla,
cansalada, carn del cap, ous,
sal i pebre negre. Té color groguenc i textura granelluda, tot
i que no necessàriament ha de
ser ben groga. Per la forma,
el gust i l’elaboració, és molt
similar a la botifarra blanca.
Aquest embotit data del segle
XVII, segons sembla originari
de Barcelona i relacionat amb
la festa de Carnaval.
En un principi era un embotit que s’elaborava únicament
per a menjar-se el dijous llarder, però darrerament, aquest
producte és tan apreciat, que
es comercialitza i consumeix
durant tot l’any.
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Augmenta l’arribada de
llatinoamericans en situació irregular
REDACCIÓ / LA VEU

D
Investigadores del Campus Igualada Udl.

El Campus fa una crida
a les noies per a que
triïn estudis científics
REDACCIÓ / LA VEU

A

mb motiu del Dia
Internacional de les
Dones i les Nenes en
la Ciència, l’11 de febrer, les
investigadores en enginyeria
del Campus Universitari Igua·
lada-UdL fan una crida a les
joves perquè apostin pels es·
tudis científics. Són investi·
gadores i professores d’Engi·
nyeria Química, Informàtica
i Enginyeria en Organització
Industrial i Logística, àmbits
professionals tradicionalment
masculinitzats. Tot i que en els
darrers anys, les dones hi han
anat guanyant terreny, encara
queden molt lluny de la pa·
ritat. Amb aquesta acció, les
investigadores volen “mostrar
a les noves generacions que
l’enginyeria també és cosa de
dones” i “incentivar-les a ma·
tricular-se en aquests graus”,
segons expliquen.
L’informe Observatori de
l’Enginyeria, publicat l’any
2017 pel Col·legi d’Enginyers
Graduats i Enginyers Tècnics
Industrials de Barcelona, se·

Segons dades del 2017,
a Catalunya només el
17% de les enginyeres
són dones
nyalava el dèficit de dones
enginyeres a Catalunya: sobre
el total d’enginyers al territori
nacional, només un 17% són
dones.
Una xifra que, segons el ma·
teix document, aniria aug·
mentant progressivament, ja
que en les noves promocions
de graduats en enginyeria les
dones ja representarien més
del 20%. Un petit increment
que encara situa molt per sota
de la paritat la presència del
talent femení en aquest àmbit.
El 2015 l’Assemblea General
de les Nacions Unides va pro·
clamar l’11 de febrer com el
Dia Internacional de les Do·
nes i les Nenes en la Ciència,
amb l’objectiu de promoure el
seu accés i participació plena i
en condicions d’igualtat en la
ciència, així com aconseguir la
igualtat de gènere i l’empode·
rament del col·lectiu femení.

urant el 2019, des de
la oficina del Cen·
tre
d’Informació
per a Treballadors Estran·
gers (CITE) d’Igualada es van
atendre 307 persones, que van
realitzar 503 visites i plantejar
626 consultes. Això representa
que el servei del Cite “segueix
sent una eina útil per a el col·
lectiu immigrant a la comarca
de l’Anoia i que la seva conso·
lidació es una realitat desprès
de 27 anys oferint un servei
de qualitat”, expliquen des del
sindicat Comissions Obreres,
que en té cura de la seva ges·
tió.
La memòria del CITE del 2019
posa de manifest que es man·
té l’increment de l’arribada de
persones de Llatinoamèrica
dels darrers anys. Això ha fet
augmentar el percentatge de
dones ateses, que ha arribat
al 62 % del total de persones
ateses.
Per nacionalitats, el primer
país és el Marroc, amb un 30%
del total, seguit de Colòmbia
(9,1 %), Equador (5,9), Argen·
tina (5,2%), Hondures (4,9%),
Bolívia (4,6%), Perú (4,6%),
Veneçuela (4,6 %) seguint de
Ucraïna, Ghana, Guinea, Pa·
raguai, Brasil, Uruguai, Geòr·
gia, Cuba, Egipte, Xile, Xina
i Senegal amb una mitjana
3%.Tanmateix, prop del 55 %
de les persones ateses són lla·
tinoamericanes.
La memòria, a més, mostra
un increment respecte l’any
anterior de les persones sen·
se autorització administrativa
per residir i treballar a l’Estat
espanyol, que arriba al 43,3 %,
en part conseqüència d’aques·
tes noves arribades però tam·

NOCES D’OR 2020
Es proposa a tots els matrimonis igualadins que enguany celebrin les
NOCES D’OR (50 ANYS DE CASATS) i que no hagin contactat ja amb l’Ajuntament, que ho facin al telèfon: 93 8031950 Ext. 2537, o bé poden adreçar-se
personalment per a inscriure’s al Departament de Protocol, abans del dia 14
de maig, per tal d’invitar-los formalment a l’homenatge que es durà a terme
el dijous dia 21 de maig, dintre dels actes de la “Primavera Gran 2020”.

Igualada, febrer de 2020

Ajuntament

d'Igualada

El perfil professional més nombrós són les treballadores de la llar.

bé de l’existència d’una bossa
de persones que no han pogut
regularitzar la seva situació
per les dificultats que genera
un mercat de treball de baixa
qualitat, atès que es requereix
un contracte d’un any a jorna·
da completa.
En aquest sentit, gairebé el 39,1
% de les consultes ateses tenen
a veure amb temes relacionats
amb a les vies per regularitzar
la seva situació administrativa:
12,3 % arrelament social, 6,2%
altres formes de regularització
vinculades a la petició d’asil o
protecció internacional i 20,6
% targetes comunitàries.
D’altra banda, s’observa que
creix tant el nombre de perso·
nes que no treballa, el 60,3 %, i
les que ho fan de manera irre·
gular, el 46,7 %.
Els principals sectors d’ocu·
pació son l’industria amb el
37,7% i el treball de llar, que
ocupa el 34,4 % de les perso·
nes que treballen, de les quals

El Centre d’Informació
per a Treballadors
Estrangers (CITE)
d’Igualada diu que la
majoria són dones, i
treballadores de la llar
el 99 % son dones. També
és el primer sector pel que
fa treball irregular, amb el
49,1% del total de les perso·
nes que treballen de manera
irregular.
Es consolida, doncs, que la
tipologia de la persona atesa
al CITE és una dona llatino·
americana, sense autorització
administrativa, que treballa
de manera irregular al sec·
tor del treball de la llar, amb
el que això significa de situ·
ació precària, ja que se suma
la precarietat i invisibilitat del
sector a la que ja comporta
per si mateixa la situació d’ir·
regularitat administrativa.
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Avui es tanca la Mobile La Gaspar fa una jornada per fer el
Week amb tres xerrades disseny gràfic d’un nou cotxe
a l’Adoberia Bella
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada ha tornat 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 ha
organitzat set activitats, de les
quals ja us en vam parlar a la
darrera edició de La Veu, que
han tingut lloc des de dimecres, i fins avui divendres.
Avui, tres xerrades
La programació es completa avui divendres, amb tres
intervencions més: “Noves
generacions que desafien les
formes de treball”, a càrrec de
Laura Ravés, a les 10 h; “Solucions tecnològiques en un
món hiperconnectat”, a càrrec
d’Antonio Jesús Tebas, a les
11, i “Eines per empoderar la
ciutadania”, a les 17 hores, a
càrrec de Santi Casas i Xavi
Vives. Totes les xerrades es faran a l’Adoberia Bella.
Mobile Week Catalunya
Impulsada conjuntament amb
el Govern de la Generalitat de
Catalunya, la Mobile Week ha
passat de les 5 seus de l’any
passat a 15 localitzacions. L’objectiu és estendre al conjunt de
la ciutadania el debat sobre la
revolució digital, amb activitats des del 6 al 29 de febrer.
A Begues, Mataró, Sabadell,
Sant Feliu de Llobregat, Sant
Pere de Ribes i Vilanova i la

Geltrú es realitzaran jornades
i conferències per parlar de
les dones al món tecnològic o
el Blockchain, un torneig d’eSports i una Hackaton sobre
tecnologia i reptes al voltant
de l’envelliment.
A Igualada i Vic es podrà assistir a taules rodones sobre
intel·ligència artificial o les
dones TIC, així com conferències sobre IoT i seguretat
informàtica.
A Girona, Olot i Riudellots
de la Selva, destaca l’exposició
didàctica “Capacitats i preparats” sobre com les noves tecnologies digitals ajuden a la
inclusió professional i social
de les persones (del 11 al 21 de
febrer al Claustre de la Mercè
de Girona), o xerrades, entre
d’altres, sobre seguretat i privacitat als smartphones.
A Reus i Ribera d’Ebre es tractaran temes com el 5G rural,
la innovació social a les escoles o les competències digitals
a l’FP.
Finalment, a Mollerussa, Alt
Pirineu (amb activitats a l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà
i el Pallars Sobirà) hi ha una
exposició a Mollerussa sobre
“Vestits de Paper i Tecnologia”,
conferències sobre el desplegament de la fibra òptica al Pirineu i activitats amb scratch i
de robòtica educativa per potenciar els nens programant al
Pirineu o la seguretat al mòbil
de cara a la ciutadania.

REDACCIÓ / LA VEU

L

’Escola Municipal d’Art
i Disseny La Gaspar va
aturar les classes dimarts 11 de febrer per celebrar una jornada creativa on
es crearà el disseny gràfic del
Nou Renault Captur.
Es tracta d’un concurs de disseny dirigit als estudiants del
Grau Superior de Gràfica Publicitària de l’escola.
Al llarg del dia, els alumnes
d’aquest cicle formatiu treballaren per parelles en la creació d’un disseny gràfic per

vinilar el nou model de cotxe
Renault Captur. Els estudiants
que realitzin la millor proposta s’enduran un xec d’Amazon
valorat en 300 € i el vinilat de
l’automòbil.
La temàtica del disseny està
inspirada en l’Anoia, ja que es
tracta d’una col·laboració amb
Anoia Turisme, qui utilitzarà
el cotxe vinilat per promocionar diferents esdeveniments
de la comarca, i amb Remm
Guitart d’Igualada, el concessionari que proporcionarà
l’automòbil.
A l’esdeveniment, hi va assistir

Daniel Gutiérrez, conseller de
Turisme del Consell Comarcal
de l’Anoia, i Xavier Mas, conseller delegat de Remm Guitart i Raquel Camacho, directora de La Gaspar.
Un cop vinilat amb el disseny
guanyador, el cotxe es podrà
veure a les Jornades de Portes
Obertes que celebrarà La Gaspar el 7 de març, a la Fira de
l’Ensenyament d’Igualada, al
concessionari de Remm Guitart i a diferents indrets de la
comarca gràcies a la col·laboració d’Anoia Turisme.

països. L’idea és que si cada
rotari cada any planta un ar-

bre, cada any el Planeta tindrà
1.200.000 arbres més. Sens
dubte, la Terra necessita molts
reptes com aquest si és vol deixar un Món millor per les generacions futures.
Fer-ho a Les Guixeres, a un
indret on hi havia un abocador, incrementa la dificultat
però demostra també que és
possible.
Esperem veure’ls créixer.

Rotary torna a plantar arbres a les
Guixeres de l’Anella Verda
ROTARY CLUB / LA VEU

L

a delegació local de Rotary Club segueix amb
el costum de plantar
arbres -26 alzines - a l’Anella.
Aquest dissabte passat 8 de febrer, una colla de rotaris s’ha
arremangat, han agafat l’aixada i la pala i han pujat a les
Guixeres a posar un granet de
sorra per aconseguir un món
millor.
És la tercera edició, i atenen
a la campanya que Rotary
International va impulsar als
35.000 clubs que hi ha a 196

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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El Consell dobla el programa per trobar feina a
les persones que reben la Renda Garantida
REDACCIÓ / LA VEU

A

quest any 2020, el
Consell Comarcal de
l’Anoia dobla el programa que ajuda les persones
que reben la Renda Garantida de Ciutadania a trobar un
lloc de treball, passant de les
30 persones ateses el 2019 a
les 60. Això és gràcies als bons
resultats d’inserció que, des
del Consell es van assolir l’any
passat, i que la Generalitat ha
avaluat com a molt positius,
ja que es va assolir gairebé un
40% d’insercions laborals.
El vicepresident primer del
Consell, Jordi Cuadras, destaca que “malauradament el col·
lectiu de persones que reben
la renda garantida i que necessiten trobar una feina a l’Anoia
és alt. Per això centrem molts
esforços a poder orientar-los i
buscar-los una inserció laboral amb un acompanyament
per part del nostre equip tècnic. Els bon resultats obtinguts fan que ara estiguem
en condicions de doblar-lo i
l’objectiu, ara mateix, és multiplicar les insercions laborals
i les oportunitats de feina per
aquest col·lectiu”.
Aquesta ampliació de persones beneficiàries ha permès poder ampliar també de

De 30 persones el 2019,
ara es passarà a 60,
gràcies a la bona inserció de l’any passat,
sobretot en feines de
neteja i geriatria

La missió de la Unió Empresarial de l’Anoia és la d’acompanyar a les empreses de la comarca perquè siguin fortes
i competitives, però també
eficients. Per això, l’entitat empresarial ha creat un nou grup
de treball anomenat “Transició Energètica” que vol vetllar
i acompanyar a les empreses
davant aquest nou paradigma:
la Transició Energètica.

l’equip tècnic, fet que permet
que el programa disposi ja
de dues orientadores i d’una
prospectora a dedicació completa.
El Programa de Renda Garantida de Ciutadania
El Programa de Renda Garantida de Ciutadania (PRGC-MARMI) és un programa
gestionat pel Consell Comarcal de l’Anoia que va destinat
a persones que actualment estan cobrant i tenen aprovada
la Renda Garantida de Ciutadania.
Aquesta renda neix per assegurar que tots els ciutadans de
Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials
per al manteniment propi o
de les persones que integren la
unitat familiar o de la convivència. La persona beneficiària i participant del programa,
ha de respondre de manera

L’any 2019, es va assolir
pràcticament el 40%
d’inserció laboral de les
persones beneficiàries
d’aquest programa
activa, compromesa i responsable per superar la seva situació mitjançant un itinerari
d’inserció laboral que li garanteixi autonomia i independència econòmica.
Per tal de millorar la situació
de vulnerabilitat, mancances a
nivell formatiu i les competències laborals dels usuaris, es
desenvolupa un pla de treball
individualitzat, on es treballa
el context laboral, les competències bàsiques i transversals,
motivacions i interessos, mercat de treball i ocupacions, canals de recerca de feina, eines
de recerca de feina, procés de
selecció, auto ocupació i noves

tecnologies entre altes, així
com també es fa una prospecció ajustada als perfils de les
persones participants del programa, aconseguint un percentatge d’inserció alt.
La inserció, dins del programa
PRGC, vol dir una contractació de més del 50% de la jornada laboral amb un contracte de superior o igual a tres
mesos. El sector que ha destacat majoritàriament al 2019
ha estat el sector serveis, amb
perfils de neteja, auxiliar de
geriatria i peó, entre d’altres.
Per aquest any 2020, l’àrea
de Promoció Econòmica del
Consell Comarcal de l’Anoia es proposa incrementar el
percentatge d’inserció, augmentant també el número
d’atencions i millorant el pla
de treball adaptat a les necessitats de les persones usuàries,
per millorar la qualitat de vida
de la ciutadania de la comarca.

Olga Solà Montrabeta guanya el VII premi del
concurs de portades del 8 de març
REDACCIÓ / LA VEU

L

es persones integrants
de la Comissió avaluadora de la VII edició
del concurs de portades han
escollit com a guanyadora
la proposta de la jove montbuienca Olga Solà, a qui es
farà lliurament del premi el
dia 6 de març, a les 12 h, a
l’INS Pere Vives Vich, durant
l’acte central de la commemoració del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.
En la seva proposta, l’autora
posa de manifest la lluita que

La UEA fa una
enquesta per avaluar i
acompanyar a les
empreses en el camí de
la transició energètica

ens precedeix en el feminisme
actual, feta per tantes dones
lluitadores i valentes que van
obrir camí fins al moment en
què ens trobem. L’obra d’Olga Solà serà la portada de
l’Agenda d’actes programats
per la Commemoració del 8
de Març, que s’organitza i es
coordina des de l’àrea d’Igualtat de Gènere i LGTBI de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
(MICOD). D’aquesta agenda
se’n repartiran 2.500 còpies
pel diferents municipis de la
Conca d’Òdena.

Des de l’àrea d’Igualtat de Gènere i LGTBI de la MICOD es

valora amb satisfacció la participació en el concurs, ja que
s’han presentat 12 portades,
fet que mostra que el concurs
ja és una activitat consolidada en la commemoració del
8 de Març.
Per a aquelles persones que
hi estiguin interessades, cal
destacar que totes les portades presentades al concurs
s’exposaran del 4 al 12 de
març a l’Espai Cívic Centre d’Igualada i, del 12 al 20
de març, al Hall de l’edifici
Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui.

Ara, elevats costos
socials i ambientals
La Transició Energètica cerca
assolir un nou model energètic que minimitzi els elevats
costos socials i ambientals
del model energètic actual (el
canvi climàtic), i comporta a
la llarga, l’eliminació definitiva
del fuel i del carbó. En aquest
sentit, des de la UEA també és
vol contribuir a l’objectiu del
100% d’energies renovables
marcat per la Generalitat de
Catalunya i la UE, l’any 2050.
Amb tot això, des de la patronal anoienca es vol llençar el
missatge que les empreses liderin aquesta transició, ja que
representarà, per una banda,
un augment de la competitivitat de les empreses; i per
l’altra, de la fortalesa de Catalunya i de l’Anoia, a l’hora
d’adaptar-se i respondre als
canvis del sistema econòmic i
energètic global.

L’objectiu és accelerar
el lideratge de les
empreses cap a una
economia local sense
emissions, tot
fent-les més
competitives i resilients
Per poder ajudar a tot el teixit
empresarial, la UEA ha creat
una enquesta per tal de recopilar les dades sobre les necessitats i les oportunitats de les
empreses anoienques pel que
fa a la Transició Energètica.
Gràcies a aquesta enquesta, es
podrà elaborar un estudi i una
guia per poder orientar unes
actuacions i uns serveis adreçats a les necessitats de les empreses de la comarca. Des de
la Unió Empresarial de l’Anoia
animem a contestar l’enquesta
a través d’aquest enllaç: http://
bit.ly/2vvzgB1
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comarca

Espai patrocinat per

Constituïda la Plataforma d’afectades per la
concentració d’aerogeneradors
ARGENÇOLA / LA VEU

E

l passat dissabte 1 de
febrer es va constituir a
Argençola, la Platafor·
ma d’Afectades per la Concen·
tració d’Aerogeneradors. El
motiu principal són el projec·
tes de parcs eòlics presentats a
la Segarra històrica que es tro·
ben en la fase inicial, amb una
total desinformació de la po·
blació i ajuntaments implicats.
El principal problema és el
nou decret llei 16/2019 que ha
deixat Catalunya sense plani·
ficació ambiental de l’energia
eòlica, ja que ha derogat el
Decret 147/2009. Ara els pro·
motors tenen la veda oberta
per promoure on vulguin amb
el benentès que només han de
superar l’entrebanc de l’avalu·
ació ambiental.
Un dels agreujants de la situa·
ció que vivim a Catalunya, és
l’absència de cap Pla estratègic
de les energies renovables que
permet una equitat i reparti·
ment igualitari d’aerogenera·
dors i una socialització de les

decisions de la seva implanta·
ció. És evident i necessari un
nou pla i sotmetre’l a avalua·
ció ambiental estratègica a fi
que la implantació d’aquestes
instal·lacions es faci amb visió
de conjunt o tenint en compte
el territori.
Els projectes presentats a di·
ferents municipis encadenen
les serres de la Segarra però
els presenten per separat (per
evitar el límit de 50MW que

preveu la llei i per a minimit·
zar l’impacte sobre el patrimo·
ni natural, cultural i la biodi·
versitat). De fet, n’hi ha tres
(Suró, Ferriols i Els Plans),
que per si sols superen de molt
llarg el límit.
Ara i fins el 20 de febrer,
aquests projectes de parcs eò·
lics es troben en les primeres
al·legacions i la conveniència
que siguin sotmesos a proces·
sos de valoració de l’abast de

l’impacte ambiental.
La manca d’informació, les
directrius “nacionals” i el pen·
sament de “no hi ha res a fer”
fa que la gent no lluiti per fer
el mon a la seva mida. Però la
afectació que suposa al terri·
tori que els ha d’acollir, l’im·
pacte ambiental i paisatgístic,
la destrucció d’economies
locals, l’afectació per la salut
dels habitants i el risc de des·
poblament rural, provoca la

creació de la Plataforma com
elements impulsor a la mobi·
lització. S’hi troben altres re·
ferents d’èxit que poden servir
com a model: Plataforma Atu·
rem el Fracking, Salvem Plans
de Conill, Salvem Salau o Sal·
vem Sikarra.
Els membres de la Plataforma
aposten per unes energies re·
novables que reverteixin qua·
litat de vida a les persones i
territori que les han d’acollir,
una agricultura de qualitat,
un turisme i un paisatge de
qualitat i s’oposen al model
de massificació eòlica de gran
impacte que es vol imposar
al nostre país. L’aposta és per
altres models de baix impacte
i elevada eficiència basats en
energies renovables d’auto·
consum i energia distribuïda
de proximitat, la copropietat
ciutadana de les instal·lacions
eòliques, i la major repercus·
sió econòmica de l’explotació
sobre la zona afectada.
Les persones que viuen al
territori volen decidir a on,
com i qui.

Montbui acull el programa de la Fundació Barça
amb metodologia Futbolnet
MONTBUI / LA VEU

D

es del passat 31 d’oc·
tubre s’està imple·
mentant a Montbui
el programa socioeducatiu
FutbolNet, organitzat per la
Fundació Barça, amb el suport
de l’entitat EDUVIC (gestora
del centre de menors estran·
gers no acompanyats Nur2),
l’Ajuntament de Montbui i
l’Institut Montbui.
FutbolNet és una innovadora
metodologia que utilitza el
futbol com a eina per fomen·
tar valors entre els joves. En
total hi prenen part 25 joves,
tant del centre Nu2 com de
l’Institut Montbui.
L’objectiu prioritari de l’acti·
vitat no és el joc en sí mateix,
sino aprofitar aquest esport
com a instrument de difusió
de valors (esperit d’equip, la
llengua com a element inte·

grador, actitud davant la vic·
tòria i davant la derrota, etc).
Porten a terme aquest projecte
un educador de la Fundació
Barça i un educador del cen·
tre de menors.
Les trobades, setmanals, es
desenvolupen a la pista es·
portiva esportiva de l’Institut
Montbui. Els participants de
FutbolNet es troben per treba·
llar valors com el respecte, el
treball en equip, l’esforç, l’am·
bició o la humilitat. Aspectes
marcats com a essencials pel
desenvolupament personal,
que es debaten abans, durant
i després del joc. Així, es co·
mença amb una xerrada prè·
via, es continua amb alguna
activitat vinculada al valor que
es vol treballar i s’acaba dispu·
tant un partit de futbol amb
la metodologia singular de
FutbolNet. Anomenat ‘Futbol
a 3 temps’, aquest sistema con·

templa una primera presa de
contacte entre els jugadors per
pactar les normes del matx, el
partit en si i un tercer temps
on els participants es tornen a
trobar per fer una valoració i
establir el resultat final que no
només té en compte els gols
marcats per cada equip sinó
també el compliment de les
normes establertes.
El projecte és fruit de la col·
laboració entre l’Ajuntament
de Montbui, la dirección del
Centre Nur2, la direcció de
l’Institut Montbui i la Funda·
ció del Futbol Club Barcelona.
FutbolNet és una metodolo·
gia d’intervenció social cre·
ada per la Fundació Barça el
2011. La metodologia utilitza
el futbol i l’activitat física com
a eines de reflexió i agents de
canvi per millorar la vida dels
infants i joves que es troben en
contextos vulnerables
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La UCE Anoia convida a Noemí Trucharte: “Vilanova del Camí
participar d’una jornada entra en una nova etapa d’estabilitat”
gastronòmica entorn a la
matança del porc
VILANOVA DEL C. / LA VEU

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a Unión Cultural Extremeña Anoia convida
simpatitzants i amics a
participar d’una nova jornada gastronòmica emmarcada
en la tradicional matança del
porc. La festa que s’ha programat per al proper 16 de febrer,
arriba a la seva vint-i-cinquena edició.
El programa de la festa s’obre
a les 10:00 h amb un esmorzar
contundent amb degustació
de migues a l’estil extremeny,
cafè amb llet o aiguardent. A
partir de les 11.00 h es repartiran entrepans de botifarra
i cansalada a la brasa i a les

11:30 h es preveu iniciar el
tradicional “llenado” que consisteix en fer l’embotit amb els
diferents productes.
El cor de l’entitat, “El sentir de
una tierra” amenitzarà la festa
a partir de la una del migdia
i cap a les dues, es farà la degustació del típic cocido extremeño i de la prueba.
Després de l’àpat, cap a les
cinc de la tarda, tindrà lloc
una nova actuació musical.
L’entitat ha previst servei de
“taberna” durant tota la jornada.
Aquest acte compta amb el suport dels ajuntaments de Vilanova del Camí i d’Igualada i
del Govern d’Extremadura.

Màgia i circ amb el Mag
Stigman i Xarxa Vilanova
VILANOVA DEL C. / LA VEU

X

arxa Vilanova reprèn,
el pròxim 16 de febrer, la temporada
de teatre familiar amb un espectacle que combina màgia i
circ. El Mag Stigman presenta
“El Circ dels Impossibles” un
espectacle 100% dinàmic, colorisme, i participació activa
del públic. Màgia, malabars,
coreografies, grans il·lusions,
molta música i energia. Una
barreja explosiva per gaudir
amb tota la família.
En aquesta nova aventura, el
Mag Stigman ens descobrirà
el Circ dels Impossibles, un
famós circ que antigament va
ser considerat un dels majors

espectacles del món. Amb
dosis de màgia, il·lusió i sobretot, amb molt bon rotllo,
Stigman intentarà que la màgia de la pista ressorgeixi com
anys enrere.
Després del seu últim treball,
“Més que Màgia”, l’espectacle
en què l’il·lusionisme s’unia
amb coreografies de dansa
moderna, el Mag Stigman
s’endinsa ara en el fabulós
món del circ per fer una festa escènica. Una autèntica
experiència multidisciplinar
que tothom recordarà.
“El circ dels impossibles” començarà a les 12:00 h a Can
Papasseit. Podeu comprar les
entrades una hora abans de
l’espectacle.

V

ilanova del Camí ha
tornat l’ordre polític
després d’una època
convulsa. “Som un govern en
minoria però amb una àmplia
majoria per aprovar temes
importants pel municipi com
els pressupostos”. “Aquesta
serà -deia l’alcaldessa Noemí
Trucharte davant els mitjans
de comunicació- l’època del
diàleg i de la mà estesa que
esperem sigui molt llarga”.
D’aquesta nova relació entre
els grups municipals, l’alcaldessa en destacava la capacitat d’arribar a grans acords
com l’aprovació del pressupost del 2020. Un pressupost
que ha experimentat un creixement important respecte
del 2019, superant els 11 M€,
i que també ha augmentat el
capítol d’inversions en un
43%, fins el milió dos-cents
mil euros. Inversions que
prioritzen la millora de la via
pública, l’asfalt dels carrers,
l’arranjament dels parcs així
com l’enllumenat públic i semafòric, entre altres.
També hi ha una partida de
70.000 € que es destinarà a la
urbanització del PMUr3, el
sector que hi ha entre la rotonda de La Masia i la del carrer Verge de Montserrat.
“Aquest serà un any important des del punt de vista de
l’urbanisme”, ha assegurat
l’alcaldessa en roda de premsa. El proper mes de juny començaran les obres del Cruyff
Court, un camp de futbol
que s’instal·larà al carrer dels
Ducs, a la zona de lleure Les
Moreres, contigua a l’INS Pla
de les Moreres. La Fundació

HORARI:
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Cruyff es farà càrrec de la
redacció del projecte així com
de la instal·lació del camp
amb gespa artificial que s’estrenarà, si tot va bé, el proper
mes de setembre.
Trucharte destacava, com
una de les prioritats d’aquest
govern, la prevenció i reducció de residus i ha posat en
valor el Pla –aprovat per unanimitat- en el darrer Ple. El
Pla s’ha concebut com una
eina fonamental en la gestió
dels residus al municipi, marcant els passos a seguir en els
propers anys per tal de millorar en la recollida selectiva
de residus, tant en quantitats
com en qualitat, i aconseguir
que la generació d’aquests
residus no vagi en augment.
El document s’ha marcat tres
objectius importants per al
2020: la reducció d’un 10%
de la generació de residus, reduir en un 50% el malbaratament alimentari i en un 90%
l’ús de bosses de plàstic d’un
sol ús.
Des de l’Ajuntament, explicava Noemí Trucharte, està
fent petites accions que volen

contribuir a aquesta reducció
de residus. Així, per exemple,
durant els plens municipals
es deixarà d’utilitzar plàstic,
i en el seu lloc, s’utilitzaran
gots reutilitzables i ampolles
de vidre.
Així mateix l’alcaldessa recordava que ja s’està treballant
per començar a fer les primeres analítiques de femta
als gossos, donant compliment al compromís adquirit
en el darrers ple municipal.
Aquests dies, s’està acabant
de confeccionar un tríptic
amb tota la informació sobre
aquest tema que després es
distribuirà pel municipi i pels
mitjans de comunicació.
A instàncies dels mitjans de
comunicació que li han preguntat sobre la voluntat de
crear un espai per al dol perinatal, gestacional i neonatal,
aprovat al darrer ple municipal. L’alcaldessa ha anunciat
que ja han fet algunes visites
amb el regidor d’ERC, Marc
Bernáldez, i que tenen una
proposta que s’està valorant
des dels Serveis Tècnics.

30

| COMARCA

Divendres, 14 de febrer de 2020

L’Ajuntament oferirà atenció als
domicilis a persones amb dificultats
VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

’Ajuntament de Vilanova
del Camí ha fet arribar
800 cartes als domicilis
del Casc Antic i el Camp del
Rei per oferir, un any més, els
serveis d’atenció domiciliària
inclosos al programa Treball
als Barris. Es tracta d’un servei temporal, de sis mesos, que
dispensen una treballadora familiar i una auxiliar de la llar
amb l’objectiu de millorar la
qualitat de vida de les persones
grans o amb diversitat funcional.
La iniciativa que s’inclou al
programa de la Llei de Barris,
ofereix els serveis d’una auxili-

ar de la llar i una treballadora
familiar per un termini de sis
mesos, compresos entre febrer i juny de 2020. Les ajudes
personals, sanitàries i socials
s’adrecen a la població més
vulnerable i de risc, persones
grans que viuen soles o que tenen poca autonomia, persones
amb problemes crònics de salut, etcètera.
Entre els serveis que s’ofereixen hi ha el d’atenció personal, relacionat amb la higiene,
l’ajuda física, la preparació de
dinars o el control de la medicació. També es dóna un servei
d’atenció a la llar que contempla el manteniment de la casa,
fer la compra o la bugada…

entre altres.
Les persones que poden optar
a aquest servei són persones
grans amb pocs recursos econòmics i amb dificultat per a
realitzar determinades activitats de la vida diària; persones
amb diversitat funcional o amb
problemes crònics de salut;
persones dependents i nuclis
familiars amb risc de claudicació per sobrecàrrega familiar.
En cas d’estar interessats en rebre aquest servei i de complir
amb la condició de residir al
Casc Antic o el Camp del Rei
podeu posar-vos en contacte
amb Serveis Personals per tal
que us ajudin a omplir el formulari.

Màrius Serra, padrí de la llibreria
‘La Moral’ dels Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU

E

l passat dissabte, 8 de
febrer una setantena de
persones van gaudir de
la inauguració del nou espai
cultural ‘La Moral’ a Masquefa.
L’escriptor Màrius Serra va ser
l’encarregat de dirigir l’acte i finalment va esdevenir el padrí
de la llibreria.
Màrius Serra va proposar als
assistents un joc de pistes a través de mots, paraules i frases
fetes que va permetre resoldre
uns dels misteris de la seva
nova novel·la.
En acabar el joc, Màrius Serra es va dirigir a tots els assistents, entre qui també hi havia
la reconeguda investigadora
en llengües minoritàries, Ma.
Carme Junyent, per reconèixer

l’esforç de les dues emprenedores que donen vida a ‘La Moral’,
i els hi va desitjar molts èxits.
En acabar l’acte els assistents
van poder mantenir converses
amb Màrius Serra, que també
va signar molts llibres, i finalment cava i coca per celebrar la
inauguració del nou espai cul-

Ajuntaments de l’Anoia
continuaran rebent suport
de la Diputació el servei de
gestió de nòmines
ANOIA / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona ha renovat el seu
suport de gestió de
nòmines als ajuntaments de
menys de 5.000 habitants. Els
ajuntaments de l’Anoia són
el Bruc, Calaf, Carme, Castellfollit de Riubregós, Castellolí, Copons, els Hostalets de
Pierola, Jorba, Montmaneu,
Òdena, Orpí, Pujalt, Rubió,
Sant Martí de Tous, Santa
Maria de Miralles, Veciana.
A tota la província són 135
governs locals de la província
a través dels quals es gestionen 45.000 nòmines anuals,
que es tradueix en 91 milions
d’euros cada any.
A més de la confecció de nòmines, la Diputació també
ofereix suport en la realització de documents de transferències bancàries, de cotització a la Seguretat Social i de
liquidació mensual o trimestral de les retencions i ingres-

sos a compte dels impostos.
Entre d’altres, també s’inclou
les altes i baixes de personal,
la formalització de contractes de treball i presentació
telemàtica davant de les administracions corresponents,
la gestió de les incapacitats
temporals i un sistema d’arxiu digitalitzat de tota la documentació produïda.
El suport de la Diputació de
Barcelona en l’elaboració de
nòmines es realitza en un
entorn web que està vinculat als portals telemàtics de
les institucions de referència en aquest àmbit. A més,
i de forma permanent, els
ajuntaments també compten
amb una formació adreçada
als tècnics municipals, amb
un assessorament respecte la
idoneïtat de cada modalitat
de vinculació contractual i
amb un suport tècnic de resolució de consultes puntuals
que tinguin els treballadors
dels governs locals.

tural a Masquefa.
El vespre cultural va acabar
amb paraules d’agraïment de
les dues noves gerents, Elena
Fàbregas i Lenny Abreu tot
desitjant que ‘La Moral esdevingui el vostre espai literari,
cultural i artístic a Masquefa, i
dels pobles de l’entorn’.

PROMOCIÓ SÈRIE LIMITADA
BH QUARTZ DISC
Ultegra DI2 SL
150€ entrada +
100€ mes
en 24 quotes
sense interessos

Btt
Bmx infantils
Carretera
E-bikes
Urbanes
Aparells de fitness
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La Pobla va celebrar amb èxit la Fira
de la Candelera
LA POBLA DE C. / LA VEU

E

ls carrers de la Pobla de
Claramunt es van omplir aquest diumenge 2
de febrer amb motiu de la Fira
de la Candelera rebent la visita
de 4.000 persones.
El nucli antic del poble es va
omplir de parades de productes artesanals amb més d’una
cinquantena d’expositors, on
els visitants van poder trobar
els diferents productes que els
oferien com ara formatges,
embotits, olives, bijuteria, llaminadures, herbes remeieres,
objectes de terrissa, cervesa
artesanal, i els ja típics bunyols
de la Pobla de Claramunt, elaborats pel forn local Montro,
que com edicions anteriors van
tenir molt èxit. Els més petits
també van poder gaudir d’una
parada especial per ells on se’ls
oferia diferents tallers.
Al llarg de tot el recorregut, un
antic agutzil pregonava l’inici de
la Fira, així com els actes de la
Candelera. Diferents personatges van mostrar als visitants els
diferents oficis artesanals com
l’home que elaborava espelmes
amb canya de riu i per immersió a la Plaça de la Vila. A la mateixa Plaça, la Vella Candelera
explicava la festa i antigues històries al voltant d’una foguera.
Seguint el recorregut, i arribant
a la plaça de les tres fonts, ens
esperava la màgia i la protecció
de les herbes com el romaní i
el poniol que floreixen entorn
de la Candelera. A l’entorn de
l’antic safareig, es recordà com
antigament es feia la bugada a
les cases.
Els actes es van iniciar el dissabte dia 1 de febrer a 2/4 de 8 del
vespre, a l’Ateneu Gumersind
Bisbal, el I Concert Musical de
la Candelera, organitzat per
la Societat Coral La Lira, amb
l’actuació de músics del nostre
poble com la Maria Bou, al violoncel; la Marta Carceller, al
violí; l’Oriol Carceller a la flauta
travessera; l’Eduard Casals a la
viola de corda, clarinet, caramella i ocarina, i la cantada de la
Coral La Lira acompanyada de
la Marta Torres al piano i sota la
direcció de la Marta Carceller.
El diumenge dia 2 de febrer, a la
Plaça de l’Ajuntament i durant
tot el matí, l’AMPA de l’Escola Maria Borés va fer el primer
mercat de segona mà per a recaptar diners per al viatge de
final de curs.
A 2/4 de 12 del matí, a l’església
de Santa Maria, s’hi va celebrar

El Projecte CREIX inicia
nova edició aquest mes
de febrer a Òdena
ÒDENA / LA VEU

L

la missa cantada per la Schola
Cantorum d’Igualada, sota la
direcció del poblatà Oriol Carceller, amb diferents peces musicals, entre elles una composta
per ell mateix.
A la 1 del migdia, va començar
la ballada de sardanes que com
cada any organitza l’Associació
per a l’Oci de la Gent Gran, i per
segon any consecutiu l’Agrupació Fotogràfica el Castell de la
Pobla de Claramunt, va organitzar el Ral·li Fotogràfic Fira de la
Candelera. En aquesta segona
edició hi va haver una setantena
de participants de diferents indrets de Catalunya.
Per finalitzar la diada, a 2/4 de 2
del migdia, a la Sala d’Exposicions Municipal, es va inaugurar
per l’alcalde Antoni Mabras i

la regidora de cultura, Montse
Sanou, la col·lecció d’artistes
poblatans i poblatanes, que es
podrà visitar fins al 15 de febrer.
Es poden veure les diferents
creacions de Pascual Gomicia,
Teresa Panisello, Irene Cervelló,
Pascual Heredia, Josep Marimon, Maria Espín, Pilar Gil, M.
Rosa Sabater, Angelina Solé i
Roser Chiva L’horari de visites
és de dimarts a dissabte, de 2/4
de 6 de la tarda a 2/4 de 8.
Els actes de la festivitat de la
Candelera es van tancar el dilluns dia 3, amb l’espectacle
“Karibu, c cançons i danses
per un món més just” a càrrec
de Carles Cuberes i organitzat
per la Xarxa La Pobla de Claramunt, que va tenir lloc a l’Ateneu Gumersind Bisbal.

’èxit aconseguit l’any
passat, que ha finalitzat
aquest mes de gener, ha
permès encetar una nova edició
amb noves sessions.
L’Ajuntament d’Òdena reedita
aquest mes de febrer noves jornades del Projecte CREIX. Després que hagi acabat un primer
curs el passat mes de gener, on
van participar 15 nois i noies
d’entre 12 i 13 anys, aquest mes
de febrer ha començat la 7a edició destinada a nois i noies d’entre 14 i 17 anys.
La valoració del darrer curs, que
va tenir lloc d’octubre 2019 a gener 2020, ha estat molt positiva.
Els joves destaquen i valoren
aquest projecte per ser un espai
per expressar lliurement emocions i sentiments, mostrar-se
tal com son, intercanviar punts
de vista amb altres iguals i on es
poden conèixer millor.
El Projecte CREIX és una activitat psicoeducativa que promou l’educació emocional, l’auto-coneixement i el creixement

personal a través de sessions
dirigides per la psicòloga, especialista en Anàlisi i Conducció
de Grups i directora del Centre
Avancem d’Òdena Verònica
Amezcua. Al llarg de les diferents sessions d’una hora i mitja
de durada els joves assistents escullen ells mateixos quins temes
tractar, com poden ser l’autoestima, la comunicació, complexos, pors, angoixes, les relacions
d’amistat o de parella, amb activitats vivencials i dinàmiques.
CREIX promou un espai on
els joves puguin expressar-se
lliurement, intercanviar punts
de vista amb altres companys
sobre els temes que més els hi
interessen i treballar l’autoconeixement i la pròpia identitat.
L’objectiu del curs és oferir als
joves eines per a la seva trajectòria vital, habilitats socials i
estratègies per a la seva autonomia, per a la presa de decisions
davant possibles conflictes entre iguals, familiars i altres, perquè els puguin resoldre d’una
forma constructiva, potenciant
el talent de cada persona.

Dissabte de solidaritat a la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

E

l dissabte 8 de febrer, El
Banc dels Aliments de
La Pobla de Claramunt,
va fe un lliurament de llegum
cuit a totes les persones del poble que es van acostar fins els
locals de la parròquia.
Les dones del Grup de Pregària dirigit pel p. Alejandro
Enríquez, Superior dels Missioners Josefins a Catalunya, es
van oferir voluntàries per fer
aquesta cuita i entrega tant a
les persones necessitades com

als pobletans que col·laboren
constantment amb les diverses
campanyes de recollida.
L’Ajuntament de La Pobla
també va prestar el seu suport
mitjançant la compra de les
carmanyoles que es van fer servir per distribuir les mongetes,
cigrons i llenties.
L’Alcalde Toni Mabras, també
va compartir una estona amb
el grup i va felicitar les voluntàries.
Va ser una matí de festa i germanor. Gràcies a tots per la
vostra solidaritat.
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Capellades ha celebrat la seva Festa
Major d’Hivern
CAPELLADES / LA VEU

C

oincidint amb Santa
Dorotea Capellades ha
celebrat la seva Festa
Major d’Hivern.
Aquests dies les propostes han
estat sobretot teatrals, excepte
el dia 6 al matí amb la missa
en honor a la santa, que es va
fer a l’església de Santa Maria
amb la participació de molts
dels mossens que han estat a
la nostra vila. L’ofici, abans de
renovar un any més els vots
de poble, va acabar amb l’actuació de l’Schola Cantorum
d’Igualada.
Els nens i nenes van gaudir
amb “Baobab” una obra de
la companyia La Pera Llimonera que va omplir el Teatre
La Lliga. Grans i petits van
passar una molt bona estona amb una obra que, amb la
pertinent adaptació per a un
públic petit, no s’està de parlar
de temes tan punyents com els
refugiats o la devastació que
porten les guerres.
El punt i final va arribar amb
“Non Solum”, l’obra de Sergi
López que va tornar a convocar al Teatre La Lliga tant els

Dues noves propostes
teatrals de l’Anem al
Teatre per als infants
capelladins
CAPELLADES / LA VEU

A

quest dimarts els
nens i nenes de les
dues escoles de Capellades, els 145 alumnes de
tercer i quart de primària,
han gaudit d’una molt bona
proposta de teatre amb la representació de “Laika”, junt
amb els seus 60 companys de
La Torre i Espoia.
Aquest és un muntatge de
Xirriquiteula Teatre que dóna
tot el protagonisme a la famosa gosseta Laika. Per això
ha calgut fer una regressió
fins l’any 1957 i situar-nos a
Moscou en plena guerra fre-

assistents locals com el públic
forà que no es va voler perdre
aquest espectacle de primeríssim nivell. La regidora de Festes, Susana Moreno, destaca
com “seguint la línia iniciada
ara ja fa uns anys, per la Festa

da i viure dins un programa
d’ensinistrament, amb molta
delicadesa.
Dimecres passat, just abans
de Santa Dorotea, van ser
130 nens i nenes de cicle inicial els qui van poder gaudir
d’una altra proposta teatral.
En aquella ocasió va ser la
companyia Zum zum qui va
presentar “La gallina dels
ous d’or”, un espectacle que
vol treure-li importància als
diners.
Les dues properes representacions, ja al mes de maig, no
seran de teatre. Els alumnes
de secundària tindran poesia
i els de cicle inicial, clown.

Major d’Hivern combinem les
jornades de festa laboral- enguany amb un pont- amb les
propostes culturals de primer
nivell com han estat els dos espectacles proposats i que han
tingut prou bona acollida”.

L’Ajuntament i la Biblioteca disposaran
de connexió de banda ampla
CAPELLADES / LA VEU

X

arxa Oberta està realitzant obres de canalització soterrada al
carrer de Ramon Godó, plaça
de Verdaguer i carrer del Pilar. Així mateix en breu es realitzaran del carrer dels Pins
fins al de Sant Francesc, cantonada carrer de Santa Anna.
Xarxa Oberta és una concessió del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat
de Catalunya (CTTI) per proporcionar al govern de Catalunya una xarxa neutra de
telecomunicacions de gran
ample de banda a tot el país.
Les infraestructures, a part
de l’ús per la Generalitat o altres ens mitjançant convenis,
poden i de fet són utilitzades
pels operadors de fibra òptica per estendre i millorar les
seves xarxes al territori.
El regidor de Comunicacions Jaume Solé manifesta
que “ l’any 2017-2018 vàrem
treballar i aconseguir de la

Acte de reconeixement a
Ton Argelich, diumenge
CAPELLADES / LA VEU

Diputació de Barcelona un
estudi per enllaçar totes les
nostres seus municipals amb
fibra òptica. Infraestructures com aquesta serveixen
per avançar en el projecte.
Si ho recordem, fins fa poc
Capellades no disposava de
cap operador de banda ampla i ara la vila ja disposa de
dos operadors de proximitat
com Tecnocolor i Iguana i
un tercer, Masmovil. Aquestes noves infraestructures
promouran la vinguda d’al-

tres operadors; la competència entre ells ens va bé:
qui té millor servei és qui es
guanya la fidelitat dels seus
clients. Si volem un Capellades de futur amb nous
reptes com la migració de
segons quines feines al teletreball, projectes futurs de
seus o hubs tecnològics o les
noves necessitats de les nostres industries, necessitem
d’aquestes inversions prèvies
que ens fan més atractius i
competitius com a poble.”

E

l proper diumenge 23
de febrer es farà a Capellades un acte de reconeixement a Ton Argelich
Iglesias. El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el reconeixement de Fill
Adoptiu de Capellades –ja
que en Ton Argelich va néixer
a la Pobla de Claramunt- que
se li entregarà el proper 23.
L’acte servirà per repassar
totes les col·laboracions que
l’homenatjat ha fet a les entitats, la cultura i l’educació
de Capellades. Acabarà amb
l’entrega per part de l’Alcalde,
Salvador Vives, de la distinció
de Fill Adoptiu.

Aquest és un acte, obert a
tothom qui vulgui assistir-hi,
que es farà el diumenge 23 de
febrer, a les 12 del migdia, al
Teatre La Lliga de Capellades.

COMARCA |

Divendres, 14 de febrer de 2020

33

Vallbona d’Anoia estrena la senyalització de l’itinerari
turístic “Vallbona, parada i fonda”
VALLBONA D’A. / LA VEU

L

a ruta presenta una
vintena de punts d’interès cultural i històric
que expliquen el creixement
de la vila vinculada a l’antic
camí ral
Els elements turístics es
mostren amb 17 faristols
petits per a la identificació
de les cases i punts d’interès,
2 faristols grans interpretatius i 1 tòtem introductori
per a l’inici de la ruta situat
davant de l’ajuntament.
Vallbona d’Anoia ha finalitzat aquesta setmana la
instal·lació de la senyalització per a la ruta turística
d’interès cultural i històric
“Vallbona, parada i fonda”.
Al llarg del seu recorregut es
presenten casals familiars,
espais públics i patrimoni
local per explicar l’origen i
creixement del municipi situat sobre el mateix traçat
de l’antic camí ral.
En els diferents punts es pot

trobar informació relacionada amb l’antiga església
de Sant Bartomeu del segle
XII ja desapareguda, una
placa que presenta l’església
de Sant Bartomeu actual i
una tercera que explica les
tradicionals Festes del Roser
celebrades al municipi.
La ruta indica també l’edifici del segle XIV de Cal Pere
de la Costa i el casal d’estil
gòtic de Cal Pons. Al llarg
de l’itinerari es recullen tres
testimonis
arquitectònics
del segle XVI: Cal Vallès,
Cal Sabaté i la casa de la família de vidriers de Cal Flo.
També menestrals del vidre
ho van ser els Tarafa, l’activitat dels quals es ressenya
amb un faristol a Cal Pitxaró.
“Vallbona, parada i fonda”
recull l’exemple noucentista de l’Estació de ferrocarril i altres de modernistes,
com ho són la casa d’estiueig
Villa Maria Massagué Cal
Bayona, la Torre Sant Joan

Fins al 20 de febrer ja
es poden sol·licitar les
beques per a estudis
postobligatoris
MASQUEFA / LA VEU

L

’Ajuntament de Masquefa referma el seu
compromís en l’impuls
de l’educació i en la millora de
les eines que permetin als joves del municipi desenvolupar
la seva formació acadèmica.
Per tot plegat, aquest mes de
gener la Regidoria de Joventut
obre una nova convocatòria
de beques dirigida als estudiants residents a la vila i que
cursin estudis oficials de grau
universitari, diplomatura o
llicenciatura, cicles formatius
de grau mitjà (CFGM), cicles
formatius de grau superior
(CFGS), Batxillerat, ensenyaments professionals de música i dansa i estudis artístics
superiors a Catalunya.
Les sol·licituds per obtenir
aquestes ajudes econòmiques
es poden presentar del 23 de
gener al 20 de febrer a la recepció de l’Ajuntament, de
dilluns a divendres (de 09 h a

14 h) i els dilluns i dijous (de
17 h a 19 h) o a través de la
seu electrònica al web www.
masquefa.cat. Fora del termini establert no s’admetran
sol·licituds.
Les bases de la convocatòria
i tota la informació la podeu
trobar a l’Oficina d’Atenció
al Vilatà (OAV) de l’Ajuntament i al següent enllaç. Si
teniu qualsevol dubte podeu
contactar amb la Regidoria
de Joventut al telèfon 93 772
85 21 o enviant un correu
electrònic a l’adreça joventut@masquefa.net.
La quantia de subvenció que
rebrà cada sol·licitant restarà
supeditada al pressupost disponible, el nombre de sol·licituds presentades i els criteris
per l’atorgament dels ajuts especificats en el punt 6 de les
bases reguladores dels ajuts.
L’import màxim de l’ajut que
es concedirà per a cada sol·
licitud no desestimada serà
de 500€.

Ca la Viuda i la casa Cal Simon Fonda Simon.
Finalment, a més de subratllar altres edificis d’interès,
com la casa Creus i Can
Carrión, el casal de la família Moragrega de Cal Miquelet Ca l’Americano o el
casal semi-senyorial de Cal
Mora Cal Raspall, s’ha instal·lat un faristol a l’antic safareig, un faristol gran amb
una imatge panoràmica al
mirador i un altre d’introductori davant de l’edifici de
l’Ajuntament de Vallbona.
Cada quart dissabte de mes
a les 12h hi ha la possibilitat de fer el recorregut guiat
per Anoia Patrimoni, té un
preu d’un euro per a menors, quatre euros per adults
i tres euros per a majors de
65 anys. Les reserves poden fer-se a través del email
info@anoiapatrimoni.cat o
bé trucant al 635922384. Si
es desitja, també es poden
concertar visites per a grups
en un altre horari.

Dades del Punt Jove de l’any 2019 als
Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU

D

es de la regidoria de
Joventut dels Hostalets de Pierola s’han
fet públiques les xifres de
participació i assistència al
Punt Jove, una instal·lació de
referència que dona servei a
un volum important de la població. Amb un servei disponible i pensat per als joves, el
PJ està 10 mesos l’any obert al
públic i va comptar amb una
oferta de dues activitats per
setmana.
Augment de participació durant l’any 2019 amb joves que
han decidit visitar l’equipament municipal amb més freqüència els mesos de març i
octubre amb 311-378 visites
mensuals respectivament. En
el darrer any el Punt Jove ha
obert 10 dels 12 mesos anuals i la participació més baixa
s’ha donat en els mesos de desembre i juny.
Paral·lelament, s’han portat a
terme un gran nombre d’activitats anuals continuant amb
la programació de 2 activitats
per setmana. Unes propostes

que van de tallers i xerrades
que neixen de les propostes
juvenils vinculades a la Comissió Jove. Cada mes es realitza aquesta activitat de participació que permet al jovent
fer propostes per gaudir d’oci
i formació alternatiu.
Per últim, respecte a les orientacions i assessories vinculades al Punt Jove, al llarg
de l’any passat es van fer un
total de 35 atencions a persones joves per donar resposta

a necessitats d’informació sobre l’àmbit acadèmic, laboral
i de mobilitat internacional.
Resulta necessari destacar el
mes de gener amb un total
de 14 orientacions sobre mobilitat internacional: viatges,
estades a l’estranger i estudis
d’idiomes. I també va ser molt
productiu, en aquest sentit, el
mes de setembre amb l’acompanyament en la tramitació
de les beques d’estudis.
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Potenciant l’oli com a
Detenen un home per agredir una
producte de proximitat i persona amb una ampolla de vidre
atractiu turístic
Quan els agents van arribar cident. Quan es va apropar al
PIERA / LA VEU

A

PIERA / LA VEU

D

es del 2019, l’Ajuntament de Piera, treballa amb els ajuntaments del Bruc i de Collbató
i amb el suport del Consell
Comarcal per a definir una
oferta turística que impliqui
els diferents actors relacionats amb el sector de l’oli. La
intenció és que aquesta oferta
contribueixi a la revalorització del producte i al desenvolupament local dels municipis.
Durant la primera fase del
projecte va tenir lloc una
primera trobada amb tots
els agents implicats per explicar-los el projecte i enco-

ratjar-los a formar-ne part.
En aquesta segona fase s’han
visitat els diferents productors, distribuïdors i altres
agents del sector turístic per
tal de conscienciar-los i implicar-los en el projecte. En
aquestes visites s’ha analitzat
el nivell d’atractivitat del seu
producte i s’ha intentat identificar-ne les oportunitats que
pugui haver per al desenvolupament d’una oferta turística
competitiva al mercat.
Amb tota la informació recollida es plantejarà un escenari
estratègic de futur que marcarà el full de ruta a seguir per
al posterior desenvolupament
d’un paquet turístic que permeti fomentar l’oleoturisme.

Formadors bàsics temporals
per a implantació nou ERP
Tasques:
Formació i suport bàsics durant l’inici de la implantació del nou programa al departament de Producció i
a altres seccions a nivell de Planta.
Requisits:
• Coneixements d’informàtica
• Poden ser nois/es estudiants de vàries branques
• Habilitat comunicativa
Durada contracte laboral aproximat:
5 setmanes, durant dates a confirmar març i abril
Horari:
Torns (Matí/Tarda o nit) La primera setmana serà a
torn partit i es rebrà la formació per als seleccionats.
Interessats enviar CV a:
hr.igualada@graphicpkg.com

gents de la Policia de
la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la
comissaria d’Igualada, juntament amb la Policia Local de
Piera, van detenir el passat
7 de febrer un home, de 39
anys, de nacionalitat espanyola i veí del Prat de Llobregat,
com a presumpte autor d’un
delicte de lesions. També se’l
va denunciar per dos delictes
contra la seguretat del trànsit,
conduir sota la influència de
les begudes alcohòliques i negar-se a sotmetre’s a les proves
d’alcoholèmia.
El passat 7 de febrer, a quarts
de deu de la nit, els mossos
van rebre l’avís que s’havia
produït un accident de trànsit per una col·lisió fronto-lateral a la carretera B-224, a
l’altura del punt quilomètric
15, al terme municipal de
Masquefa.

van comprovar que en un dels
vehicles hi havia tres ocupants ferits lleus, els quals es
van traslladar a l’Hospital de
Martorell, i que a l’altre vehicle només hi havia un sol
ocupant. Quan es van apropar
van observar que estava il·lès i
que mostrava clars símptomes
de trobar-se sota la influència
de les begudes alcohòliques.
A la primera prova d’alcoholèmia va donar un resultat
positiu de 0.98 mg d’alcohol
per litre d’aire expirat, però
quan li van voler realitzar la
segona el conductor es va negar. Davant d’això els agents el
van denunciar per negar-se a
sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia i per conduir sota la
influència de les begudes alcohòliques.
Pocs després, un agent de la
Policia Local de Piera que
acabava de finalitzar el servei
es va parar a la zona de l’ac-

lloc va reconèixer el conductor il·lès com el presumpte autor d’una agressió que s’acabava de produir feia uns minuts
en un bar de Piera.
Segons l’agent, pels volts de
les nou de la nit, un home que
es trobava en un bar de Piera
va agredir a un altra persona
amb una ampolla de vidre,
provocant-li ferides al nas
i un tall a la cara. Tot seguit
l’agressor va fugir ràpidament
del local.
La víctima, un veí de Piera
de 40 anys, va ser traslladat
a l’hospital d’Igualada on li
van haver de donar punts de
sutura.
Davant d’això els agents van
detenir-lo com a presumpte
autor d’un delicte de lesions.
El detingut va passar el dia 8
de febrer a disposició judicial
davant del jutjat d’instrucció
en funcions de guàrdia de
Martorell.

Programes centenaris a Ràdio Piera
El passat mes de gener
La Nit del Llop i Gramola de cinema oferien
una emissió especial per
a celebrar que arribaven al programa 500 i
200 respectivament
PIERA / LA VEU

R

àdio Piera va tancar el
mes de gener amb una
important efeméride
atès que dos dels seus programes més clàssics van preparar una emissió especial per
a commemorar un centenari.
El 21 de gener va ser el torn
del programa de referència
de la música rock La Nit del
Llop, un espai que porta 15
temporades en antena i ha
arribat al seu programa 500,
una xifra difícilment assolida en qualsevol mitjà. L’espai, liderat per Víctor Lupus,
s’emet cada dimarts a les 11
de la nit en directe. Compta
amb milers de descàrregues
del seu podcast i amb registres d’audiència, gràcies a
internet, en 5 països. Aquest
format musical combina informació amb estrenes, car-

tellera i investigació i compta
amb la complicitat d’Encarna Cano i Joan Pijuan.
D’altra banda, el dia 26 de
gener, l’espai especialitzat
en bandes sonores Gramola
de cinema, del pierenc Pere
Esteve, va emetre el seu programa 200 amb un recull especial de dues hores. Recordem que el programa s’emet
els diumenges a les 13 h i a
les 19 h i es repeteix els dijous a les 20 h. Gramola de
cinema s’ha convertit en un

dels programes més escoltats
de l’emissora. Per qüestions
horàries, i gràcies a l’evolució tecnològica, aquest és un
dels espais produïts fora de
l’emissora. Aquests 200 programes són la demostració
de la constància i la feina ben
feta del seu productor i locutor, que continua sorprenent
i transportant els oients a
diferents èpoques, territoris
i tipus de música a través de
pel·lícules amb una gran història.
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L’Ajuntament treballa per Inaugurada la passera per a vianants
promoure un projecte
de Can Quiseró a Masquefa
demasoveria urbana a les
quest diumenge va
casetes dels mestres
tenir lloc la inauguMASQUEFA / LA VEU

CALAF / LA VEU

E

l municipi de Calaf pateix la problemàtica de
la manca d’oferta d’habitatges de lloguer a preus
assequibles i socials, fet que
contribueix a la marxa del
col·lectiu de gent jove a altres municipis de la comarca
i província. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Calaf és titular d’un conjunt de vuit habitatges, que es coneixen com
les “casetes dels mestres”, dels
quals dos es troben rehabilitats i cedits a tercers i els altres
sis, que requereixen actuacions de rehabilitació, es troben
desocupats i podrien ajudar a
ampliar el parc d’habitatges.
En aquest línea, des de la
Regidoria d’Habitatge es va
sol·licitar a l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de
la Diputació de Barcelona realitzar un estudi de viabilitat
per la gestió en règim de masoveria urbana en lloguer assequible i lloguer social de les
casetes dels mestres.
L’estudi ja s’ha entregat i recull

totes les consideracions arquitectòniques, juridicopatrimonials, econòmiques i de gestió
per tal de poder-lo tirar endavant amb garanties.
D’altra banda, també s’ha sol·
licitat una subvenció a la Diputació per realitzar mesures
d’eficiència energètica i adequacions bàsiques a dues de
les casetes per tal d’oferir-les a
lloguer social.
Què és la masoveria urbana?
habitatge a canvi de rehabilitar l’edifici
La masoveria urbana és un
model d’habitatge semblant al
lloguer però en el qual el pagament es realitza mitjançant el
treball, en comptes de diners.
Aquesta fórmula, s’utilitza en
habitatges que requereixen
obres de millora i manteniment.
Aquest nou model, en realitat,
té unes arrels molt profundes
en la història de Catalunya, ja
que es feia servir a les masies on els pagesos disposaven
d’allotjament a canvi de la seva
feina al camp.

Xerrades informatives
sobre el document de
voluntats anticipades
MONTBUI / LA VEU

D

es de l’Equip d’Atenció Primària del CAP
Montbui,
conjuntament amb la regidoria de
Salut de l’Ajuntament, s’organitzaran dues xerrades informatives per informar als veïns
i veïnes de Montbui sobre el
Document de Voluntats Anticipades (DVA). Les xerrades,
que aniran a càrrec de responsables de l’ambulatori montbuienc, tractaran sobre la importància del Document de
Voluntats Anticipades (DVA).
El document de voluntats
anticipades (DVA), també
denominat testament vital, és
un document dirigit al metge o metgessa responsable,
en el qual una persona major
d’edat, amb capacitat suficient
i de manera lliure, expressa les
instruccions a tenir en compte

quan es trobi en una situació
en què les circumstàncies no li
permetin expressar personalment la seva voluntat.
El document també serveix
per designar un representant
que actuï com a interlocutor
o interlocutora vàlid o vàlida
amb el metge o l’equip sanitari, en el cas que no pugui
expressar la seva voluntat per
ella mateixa. Aquest document s’ha de formalitzar, a través de notari o davant de tres
testimonis.
La primera de les xerrades es
durà a terme el proper dimecres 19 de febrer a partir de
les sis de la tarda la sala polivalent del Centre Cívic i Cultural La Vinícola. La següent
xerrada tindrà lloc al Nucli
Antic (Centre de Serveis) el
dimecres 26 de febrer a partir de dos quarts de vuit del
vespre.

A

ració de la passera
de Can Quiseró, una infraestructura que passa sobre
el torrent de Salt de Can
Llopart i que soluciona un
dèficit de comunicació per
a vianants entre les urbanitzacions de Can Quiseró i el
Maset i el nucli de la població.
La construcció de la passera,
formada per una part central
metàl·lica de 78,30 metres
de longitud i dues passeres
de fusta de 80,50 metres,
constituint un itinerari de
230 metres de longitud i de
tres metres d’amplada amb
paviment de sauló, ha tingut
un cost de 653-00 euros dels
quals la Diputació de Barcelona ha aportat 300.000 euros.
En la inauguració de la nova
passera hi va participar el
diputat d’Infraestructures i
Espais Naturals, Pere Pons,
juntament amb l’alcalde de
Masquefa, Xavier Boquete. Em la seva intervenció a
l’acte, Pere Pons ha destacat
el fet que «l’ajut aportat per
la Diputació de Barcelona

s’emmarca en la voluntat de
promoure elements que lliguin entorn urbà i salut i
amb l’objectiu d’assolir entorns urbans que animin a la
població de forma saludable
i que minimitzin aquells factors mediambientals que poden suposar un risc per a la
salut de les persones que hi
viuen».
En aquesta mateixa línia,
Pons va remarcar que «l’entorn urbà ha de facilitar les

oportunitats per realitzar
activitat física, atès l’evidència científica que la relaciona amb millores tangibles
de la salut. Per això, una de
les mesures més importants
a tenir present en el disseny
dels municipis és fomentar l
transport actiu fent, en definitiva, que els desplaçaments
a peu o en bicicleta, siguin
les millors opcions, almenys
en els desplaçaments curts».

L’Ateneu del Pi renova la seva junta
directiva
MONTBUI / LA VEU

U

na de les entitats veïnals més importants
de Montbui, l’Ateneu
del Pi, va celebrar diumenge
passat una assemblea per tal
de renovar la junta directiva
de l’entitat. L’Ateneu del Pi, que
canalitza les reivindicacions
veïnals en un dels primers barris del nucli urbà montbuienc,
serà presidit d’ara en endavant
per Antonio López Matas, un
dels activistes socials més importants d’aquest nucli, i que ja
havia estat el màxim responsable de l’associació en anteriors
etapes.
Després d’uns anys treballant
pel seu barri des de la segona
línia, López torna a liderar una
de les entitats veïnals amb més
importància al municipi. La
veterania i experiència d’Antonio López contrasta però, amb
una junta molt renovada i ampliada, un fet molt ben valorat

per l’associació. En total, una
vintena de persones formen la
nova junta directiva de l’Ateneu del Pi.
Des de l’entitat es continuarà
treballant per dinamitzar el
barri del Pi, també es vol promoure la recuperació de festes
i activitats socials (com ara la
Festa Major de barri). Però un
dels objectius prioritaris de
l’Ateneu, i que ha estat un signe
d’identitat de la lluita d’aquesta
entitat, continuarà sent la preservació de l’entorn mediam-

biental i el manteniment del
barri i la muntanya del Pi.
Durant l’assemblea de diumenge també es va recordar que
l’Ateneu del Pi estarà fil a l’agulla reivindicant aquelles millores necessàries pel barri, i també seguiran de prop l’execució
de dos dels principals projectes
d’obres i millores que s’estan
fent a Montbui: la remodelació i millora de la Plaça del Pi
i també la construcció del nou
talús sobre el riu Anoia, tocant
a les cases del barri.
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Veciana va viure la seva
8a diada de la gent gran

Toni Mujal presenta els esbossos dels
nous gegants de Sant Martí Sesgueioles
S.M. SESGUEIOLES / LA VEU

E

VECIANA / LA VEU

E

l passat diumenge 2 de
febrer el municipi de
Veciana va viure la seva
vuitena diada de la gent gran
en el marc incomparable del
Casal de La Salle, situat a prop
del nucli de Segur.
La diada va començar a la 1 de
la tarda amb la missa oficiada
per mossèn Antoni Monclús i
acompanyada per les veus de
la Coral de Veciana. En acabar l’acte va tenir lloc el dinar
de germanor per a tots els veïns i veïnes de més de seixanta-cinc anys. La sobretaula del
dinar va estar acompanyada
per les veus del duet Pinyol,
format per les germanes Ita i
Teresa Oliva, qui va emocionar i fer gaudir al públic assistent amb cançons tant conegudes com “Que tinguem
sort”, “Escolta-ho en el vent” o
temes propis, entre d’altres. A
la meitat del concert l’alcalde
de Veciana, Jordi Servitje, va
dirigir unes paraules de reconeixement a la gent gran. En
el seu parlament va agrair als
presents el seu esforç i granet

de sorra per fer de Veciana el
municipi que és avui i els va
esperonar a deixar el seu testimoni als més petits de la casa
per fer-los sabedors del canvi
que ha suposat la vida al municipi en els darrers cinquanta anys. Com a colofó final de
l’acte institucional va fer entrega, amb la regidora Mireia
Duran, d’un obsequi al vecianenc i vecianenca més grans i
que no havien estat homenatjats en edicions anteriors. Enguany el reconeixement va ser
pel senyor Jaume Aymerich,
de la masia de Cal Pallerols
de Sant Pere del Vim, i la senyora Montserrat Turull de la
masia “Els Tots” de Veciana.
L’alcalde va recordar els anys
de regidor d’en Jaume Aymerich i la seva col·laboració
en la restauració de l’església
romànica de Sant Pere del
Vim. De la Montserrat Turull
va recordar els seus anys com
a corresponsal de La Veu de
l’Anoia durant els quals va donar a conèixer Veciana arreu
de la comarca i de les grans
arrels que té amb el municipi
on va néixer.”

l dimecres 5 de febrer,
el mestre artesà constructor
d’imatgeria
festiva de Catalunya, Toni
Mujal, ha presentat els esbossos dels nous gegants de
Sant Martí Sesgueioles, al
Centre Polivalent Josep Maria Torras Cao La Fàbrica.
D’acord amb els esbossos
presentats i escollits, la figura del gegant tindrà la cara
de cavall, el senyal tradicional i l’atribut de sant Martí,
patró del poble; i, en funció
de l’ocasió, lluirà la corona
de l’escut del municipi o la
barretina catalana de color
lila. Pel que fa a la geganta,
portarà una falç i espigues de
blat a la mà.
Procés participatiu per a la
creació d’uns nous gegants
L’any passat, l’Ajuntament de

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

El passat mes de novembre va
tenir lloc la sessió de treball
per tal triar el disseny dels
nous gegants de Sant Martí Sesgueioles. Entre tots els
participants, es van elaborar
els esbossos dels futurs gegants,
pel que fa a temàtica i atributs, i
aquest dimecres s’han presentat
els dibuixos definitius.

Aquest dissabte, un nou espectacle
infantil al Casino amb ‘Circus’
CALAF / LA VEU

A

quest dissabte 15 de
febrer a les 18h arriba
una nova obra teatral
al Casino de Calaf. L’espectacle ‘Circus’ forma part de la
xarxa infantil de l’entitat i està
coorganitzada amb l’associació calafina Bitxets14.
‘Circus’ narra les aventures
de Xarlot, un dels personatges més cèlebres de la primera meitat del segle XX, sortit
del món del cinema. El protagonista farà una exhibició

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Sant Martí Sesgueioles, amb el
suport de Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal
de l’Anoia, van impulsar la
creació d’uns nous gegants a
traves d’un procés participatiu, per tal que esdevinguin un
element de representació del
municipi i una eina de cohesió
de la població.

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

amb els seus patins de quatre
rodes per a tots els públics.
Raquel, la venedora de flors,
serà la companya d’escena
d’en Xarlot, la musa que habita en els seus somnis.
Les entrades anticipades generals es poden adquirir a

Entrapolis.com i les dels socis
del Casino o de Bitxets14, a
taquilla des d’una hora abans
de l’espectacle. El preu pel públic general és de 7 € i pels socis del Casino i dels Bitxets 6
€. Els menors de 3 anys tenen
l’entrada gratuïta.

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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La Nit de l’Esport i la Cultura de Calaf entrega setze
guardons en una gala amb musical inclòs
CALAF / LA VEU

A

quest divendres 7 de
febrer el Casal de Ca·
laf ha acollit la quarta
edició de la Nit de l’Esport i la
Cultura amb l’objectiu de re·
conèixer a les persones i en·
titats locals que han destacat
pels èxits assolits o per la pro·
moció que han fet de l’Esport
i la Cultura l’any 2019.
La cerimònia ha estat pre·
sentada un any més per Pilar
Guardiola i Eloi Hernández
que, sota la direcció de Neus
Quer, en aquesta edició han
fet un pas més i s’han atrevit
amb el gènere musical. A par·
tir de l’adaptació de la cançó
Another Day of Sun, de la pel·
lícula La La Land, han inter·
pretat la seva versió La boira
de Calaf acompanyats de di·
ferents persones del públic
que han pujat també a cantar
i ballar dalt de l’escenari.
Els set premis esportius han
estat per David Sererols i
Torras com a millor esportis·
ta absolut; Sara Rubio i Pérez
com a millor esportista in·
fantil; David Martínez i Gu·
tiérrez com a trajectòria es·

portiva; 3x3 de bàsquet com
a millor iniciativa esportiva;
participants calafins a la Mar·
roc Challence com a millor
iniciativa social lligada als
valors de l’esport; Fabià Subi·
rana i Dalmau com ambaixa·
dor calafí i Abril Pamblanco
i Roca com a premi Alta Se·
garra.
D’altra banda, també s’ha
entrega un premi especial al
primer equip de la Unió Es·
portiva Calaf per l’èxit histò·
ric aconseguit durant la tem·

porada 2018-19 al guanyar la
lliga a tercera catalana sense
perdre cap partit i ascendint
a segona.
Finalment, el jurat també
ha volgut distingir amb una
menció especial als calafins
Ramon Catalan i Miró, Josep
Bacardit i Paradell; Jose Cas·
tillo i Garcia, Ramon Colell i
Vilaseca, Ramon Colell i Cos·
ta, Oriol Lladó i Isart, Josep
Martí i Soteras, Manolo Ro·
driguez i Villamayor i Jordi
Badia Perea per haver partici·

Finalitzen les obres de consolidació
de l’ermita de Sant Sebastià
CALAF / LA VEU

E

l mes de maig del 2019
es van iniciar les obres
de consolidació de l’er·
mita de Sant Sebastià basa·
des en reparar les esquerdes
de la nau i la volta, substituir
part de la coberta i estabi·
litzar estructuralment els
murs. Aquestes s’han finalit·
zat aquest mes de gener i han
tingut un cost d’uns 76.000
euros - finançats per la Di·
putació de Barcelona - i han
estat executades per l’empresa
Mulé Calaf.
L’objectiu de la rehabilitació
ha estat recuperar la imatge
original de l’ermita i apro·
fundir en el coneixement
històric, constructiu, artístic
i simbòlic del bé per millorar
el seu valor patrimonial, res·
pectant i mantenint la imatge
consolidada del monument.
A més, també ha permès ga·
rantir les condicions de con·
servació i manteniment, sa·
lubritat i de condicionament

pat a la Paris Brest 2019.
En l’àmbit de la cultura s’han
repartit vuit premis com a
millor iniciativa cultural, in·
fantil o juvenial a l’Escala en
Hi-Fi de La Pineda; premi a la
trajectòria cultural a Conxita
Solà i Cabellud; millor apor·
tació cultural per a la pro·
moció de la cultura a Calaf a
Josep M. Solà i Bonet; millor
aportació cultural en l’àmbit
social o pedagògic al viatge
acadèmic de l’Institut Fran·
çais de Calaf (Annie Bellot);

La renovació dels vestuaris de
la cavalcada de Reis, projecte
més votat dels Pressupostos
Participatius
CALAF / LA VEU

D
ambiental.
Aquesta projecte va sorgir
després que l’Ajuntament de
Calaf demanés a través del ca·
tàleg de serveis de la Diputa·
ció de Barcelona en l’exercici
del 2014 la redacció d’un es·
tudi previ per a la consolida·
ció de l’ermita de Sant Sebas·
tià. A partir d’aquí, el 2015, el
Servei de Patrimoni Local de
la Diputació, va encarregar
un estudi arquitectònic on
es realitzava una diagnosi de

l’ermita, identificant no no·
més les patologies que l’afec·
taven, sinó les seves causes
i proposant diferents fases
d’intervenció per restaurar la
capella. L’estudi definia dife·
rents fases i en una inicial es
detallaven les obres que s’han
realitzat actualment.
Un cop finalitzades les
obres, l’ermita de Sant Se·
bastià de Calaf tornarà a
estar oberta al públic cada
diumenge de 10h a 14h.

millor ambaixador cultural
calafí al món a Xavi Torra i
Xuriguera i premi Alta Segar·
ra als Pastorets de Calaf per
94 anys de trajectòria agluti·
nant gairebé 200 persones de
tota l’Alta Segarra a cada tem·
porada teatral dels Pastorets.
A més, en la categoria d’efe·
mèride s’ha entregat un pre·
mi ex aequo i els guanyadors
han estat la Colla Gegantera i
Grallera de Calaf pels seus 25
anys i la Trobada de Puntaires
de Calaf que també celebrava
el 2019 el seu vint-i-cinquè
aniversari.
Jordi Badia ha tancat l’acte
felicitant a tots els nominats
i reivindicant més recursos
en aquests dos àmbits, ja que
a Catalunya la despesa en
Cultura i Esport no arriba
ni a l’1% i es troba molt per
sota de la d’altres països euro·
peus. “Creiem que la Cultura
i l’Esport són salut, educació,
formació personal, esperit
crític, benestar social, co·
hesió social, projecció com a
vila, economia i, per damunt
de tot, un dret que ha de ser
accessible per a tothom”, ha
afirmat Badia.

el 10 de gener al 3 de
febrer estava obert el
període de votacions
als Pressupostos Participatius
de Calaf on es podia escollir
entre 12 propostes i on hi han
participat un total de 404 per·
sones, el que suposa un 14%
del cens.
Aquestes s’havien de realitzar a
través de la plataforma https://
decidim-calaf.diba.cat.
Amb una partida total de
60.000 euros, els projectes que
han obtingut més vots i que per
tant, es podran realitzar han
estat:
- Renovació total dels vestuaris
de la cavalcada de Reis (Co·
missió de Reis) - 7.000€
- Projecte “Tots som Escola” de
l’Escola Alta Segarra (AMPA
EAS) - 12.000€
- Millora del paviment del
pati de la llar d’infants(fase 3)
(AMPA La Boireta) - 11.900€

- Adquisició d’un elevador uni·
personal per les associacions
calafines (Casino de Calaf) 11.797€
- Pintar les tres sales de l’Esplai
de la Gent Gran (Esplai Gent
Gran) - 2.202€
- Grada desmuntable per esde·
veniments al poble (Penya Bar·
celonista de Calaf i Comarca)
- 11.900€
El cost total d’aquests sis pro·
jectes suma 56.799 euros, ara
bé, a mesura que s’executin les
propostes, hi pot haver peti·
tes variacions en l’import. Per
això, el projecte d’instal·lació
d’un sistema d’osmosis i des·
calcificador al camp de futbol,
presentat per la U.E Calaf, amb
un import de 3.768 euros, es
queda a la reserva. Un cop
realitzades les sis actuacions
guanyadores, es valorarà qui·
na partida queda definitiva·
ment i si es pot realitzar una
part o íntegrament aquesta
setena proposta.
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Les intervencions d’Elagi Deitg
permeten una victòria ajustada
HOQUEI PATINS / LA VEU

IGUALADA RIGAT 1
GIRONA CH 0

V

ictòria emocionantíssima de l’IHC RIGAT
davant del Girona en
un partit estrany, sense massa
ordre ni oportunitats (i encara menys gols). Només un,
de Roger Bars de penal (i la
“muralla santa” que l’Elagi va
muntar davant de la porteria
igualadina) van fer que els 3
punts es quedessin a les Comes. No sense patiment. Molt
patiment.
Les primeres oportunitats del
partit (de les poques que hi va
haver) van ser arlequinades
(especialment un remat al pal
de Sergi Pla) però un encer-

tat Jaumet les aturava amb
encert. El joc era desordenat
amb progressions a banda i
banda de la pista que la majoria dels cops acabaven sense percussió. Sense remat. La
tònica es va mantenir invariable durant tota la primera meitat. Algunes ocasions
locals, algunes aturades del
porter visitant.
A la segona no va variar la
decoració. Fins al minut 13
quan va arribat un gol. El
GOL, l’únic que es veuria durant tota la nit. I va pagar la
pena perquè el llançament de
penal de Roger Bars (just a
qui li havien fet la falta) va ser
espectacular. Un míssil a la
mateixa creueta. Imparable.
L’1 a 0 era un resultat massa ajustat com per respirar

massa. I aviat es va poder
comprovar. 28 segons més
tard els de Francesc Linares
van fer la seva falta número
10. Una FD amenaçava l’1 a
0. Aleshores va aparèixer la
“paret”. Elagi Deitg es va encarregar de deixar-ho tot en
un ensurt. Però, com era de
preveure, n’hi va haver més.
Especialment una altra FD
(per 15 faltes) a falta d’un
minut i 18 segons per acabar
el partit. Elagi la va tornar a
aturar i va portar al paroxisme al pavelló. El Girona va
jugar des d’aleshores amb 5
jugadors de pista però no va
poder treure’n rèdit. A la fi
amb els cors saltant fora del
pericardi… però amb els 3
punts que es quedaven a Les
Comes.

L’Igualada Femení HCP
es classifica per al playoff d’ascens tot i perdre

HOQUEI PATINS / LA VEU

CP VOLTREGÀ 1
IFHCP 0
L’Igualada Femení HCP va
perdre el primer partit de la
temporada a Nacional Catalana, aquest divendres a la
pista del tot poderós CP Voltregà. El partit, molt igualat
i disputat, es va decantar favorable a les osonenques en
un solitari gol, a la primera
part del partit, en el que van
ser clares protagonistes, les
tres porteres que hi van participar. Mònica Ferrer i Cristina Riba per part de les igualadines i Victoria Caretta,
portera titular de la selecció
italiana i semifinalista de la
darrera edició dels WRG de
Barcelona, l’estiu passat.
Les osonenques no van reservar les jugadores de Nacional
Catalana que, vint hores més
tard, havien de guanyar sí o sí
a tot un SL Benfica portuguès
amb l’equip d’OKlliga. Les de
Sant Hipòlit van prioritzar
el Nacional Catalana, es van
endur el matx contra les igualadines per un ajustat mar-

cador, però van quedar fora
de la Final Four europeu, el
dissabte, en no guanyar a les
portugueses.
Amb un atac constant dels
dos equips durant tot el partit, les golejadores igualadines
van topar amb la ‘muralla’
italiana del Voltregà. Mentre
que les osonenques van tenir
també moltes opcions però
només una es va traduir en el
gol que els acabaria donant la
victòria i els tres punts. Així,
les igualadines ocupen ara la
segona posició, a set punts de
les osonenques per dalt, i a
quatre punts del CH Mataró,
per baix.
Tot i la derrota, l’equip igualadí s’ha classificat ja com a cap
de sèrie per disputar el play
off per l’ascens a l’Oklliga,
fruit de la derrota el HC Palau a la pista del CH Mataró.
La propera jornada de les
igualadines serà demà dissabte a les 18:00 h, a la pista del
Sfèric de Terrassa, que ocupa
la sisena posició després de
superar aquesta jornada al
Reus Deportiu per un ajustat
1-0 a la pista egarenca de La
Maurina.
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Entrevista a Sergi Alamillo, entrenador del Sènior Femení A i Júnior Femení A del Club Bàsquet Igualada

“El bàsquet demana perseverança, voluntat i paciència, i servirà
en tot el que facis a la vida”
BÀSQUET / LA VEU

S

ergi Alamillo (Igualada,
1977), és l’actual entrenador del primer equip
femení del Club Bàsquet Igualada i també del Júnior Femení
A, que juga a preferent A. El
Sergi és un apassionat del bàsquet i del club: coneix tots els
equips de formació, li agrada
mirar entrenaments, partits, i
observar cada detall.

Portes tota la vida dedicat al
bàsquet, com va anar?
Vaig començar fent d’entrenador amb 14 anys, als Maristes. Ja vaig veure que m’agradava entrenar. A partir d’aquí
em va sorgir l’oportunitat
d’anar al Club Bàsquet Igualada com a ajudant i després
ja vaig fer de primer entrenador a diversos equips. Després d’aquesta primera etapa
al club vaig anar a altres clubs
de fora com el Vilafranca, el
Club Bàsquet Femení Sarrià,
on vaig treballar amb un dels
meus mestres, Oriol Villà; el
Lima Horta, l’Olesa, el Cerdanyola, també Vilanova del
Camí. Fa uns 7 anys vaig tornar al CBI i ja fins ara.
Què és el bàsquet per a tu?
Soc un malalt del bàsquet, és
una passió. De petit vaig jugar-hi també però ja m’agradava entrenar, m’agradava la
faceta de mestre i també ajudar
a nivell personal, en temes de
superació, de reptes... El fet de
ser entrenador és una cosa totalment vocacional.
Segueixes tot el bàsquet? Nacional, internacional...
Primer, jo segueixo tot el meu
club, després ja miro ACB,
Eurolliga o NBA. Però primer
el club, m’interessa des del
pre-mini fins als sèniors. Vinc
al pavelló, miro entrenaments,
miro com juguen... M’agrada
veure la il·lusió del bàsquet als
nens més petits i viure el club
des de dins, sempre ho he fet,
en tots els clubs que he estat.

Què valores d’un jugador?
La tècnica li hem de donar
nosaltres, el que jo valoro és
l’aspecte humà, cada vegada
ens interessen més un perfil
de “bona persona”, que tingui uns valors, que transmeti generositat, que no sigui
egoista, que sigui humil, que
vulgui treballar i que sigui ambiciós. Tinc la sort que el grup
humà dels dos equips que entreno, el Sènior Femení A i el
Júnior Femení A, està format
per bones persones.
Des que estic amb l’Amador
Garrido, el segon entrenador,
parlem continuament amb
les jugadores del seu dia a
dia. Volem que puguin expressar-se, dir les coses amb
llibertat i que puguin aportar, que se sentin partícips de
l’equip.
Quins canvis veus al bàsquet
de formació?
La vida quotidiana i el tema
social ha evolucionat molt i
el bàsquet ho nota. Ara hi ha
moltes més distraccions, per
exemple els telèfons, i la canalla no té la vida de carrer
d’abans. També és cert que hi
ha certs valors que estan en
risc com el respecte, la disciplina, l’exigència... Els nens i
nenes han d’afrontar problemes i de vegades costa. Ara
tot és molt immediat, ràpid i
fàcil, abans era picar pedra. El
bàsquet demana perseverança,
voluntat i paciència i això et
servirà en tot el que facis a la
vida.
El Club Bàsquet Igualada
disposa d’una bon planter
com demostra el fet que tres
jugadores el Júnior Femení A
han estat becades per universitats americanes i el proper
any marxaran allà a estudiar
i a jugar bàsquet. Com veus
aquest fenomen?
Tenim la sort que tenim bons
equips i això ha fet que algunes
jugadores tinguin la possibilitat d’obtenir una beca per anar
a estudiar als Estats Units. En

termes generals crec que és positiu perquè és una experiència
i sempre és bo això. També és
una oportunitat per reivindicar l’esport femení. Voldria
que visquessin la seva experiència i que tornessin amb tot
aquest aprenentatge.
En quin moment veus el bàsquet femení?
Hem de reivindicar l’esport
femení. Els mitjans de comunicació han de donar més visibilitat al bàsquet femení, a la
ràdio, premsa i televisió. Tenim
la sort que la dona sempre ha
lluitat més que l’home per defensar els seus drets i crec que
ara la dona està demostrant
que és valenta i vol estar on
desitja estar. Ara les joves estan collant per dir que també
existeixen. Per part el club, els
objectius del femení són també cada vegada més ambiciosos no se’ns posa un límit, tenim l’ambició que ens ha faltat
molts anys.
I els teus dos equips?
El JFA estic molt content a nivell de treball, hem aconseguit
la preferent A, estem entre els
8 millors equips de Catalunya,
que vol dir que ets dels millors
d’Espanya perquè la pedrera de
Catalunya és la més forta. Hem
de seguir lluitant per arribar al
màxim.

El Sènior Femení A, l’Anytime
Fitness CBI, estem a Copa Catalunya, que és una competició
d’alt nivell, molt exigent. Només són 14 equips, dels quals
tan sols 9 es classifiquen de
forma directa. Hem tingut problemes per algunes baixes però

ara ja estem reforçats. Al final,
els problemes han resultat ser
oportunitats, jo sóc molt positiu i aquesta mentalitat és la
que intento transmetre. L’equip
humà és molt bo, el nivell de
treball és excel·lent i els resultats arribaran.

La falta d’encert exterior
condemna a l’Anytime
Fitness CB Igualada
BÀSQUET / LA VEU

CB IGUALADA 51
EKKE CB LLEIDA 67

A

quest passat dissabte l’Anytime Fitness
CB Igualada va disputar a casa el partit contra
el CB Lleida, un dels millors
equips de la competició. Des
dels primers minuts es va poder apreciar un parit igualat,
en què els dos equips sabien
castigar els errors rivals, generant alternances en el marcador. Tot i la falta d’encert
exterior per part de l’equip
igualadí, les blaves van aconseguir reaccionar, igualant el
partit gràcies a un bon joc
col·lectiu.
En la segona meitat, la zona
proposada per l’equip lleidatà

Projecte CBI - ONG

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

Diumenge,
últim dia!

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

va posar en seriosos problemes a l’equip local, que va patir una gran crisi anotadora i
creant una gran diferència
en el marcador. En canvi, en
l’últim període, gràcies a una
defensa alternativa proposada per l’equip igualadí, es va
aconseguir reduir distàncies
en el marcador, però no va
ser suficient per a remuntar,
deixant el marcador final en
un 51-67.
Fitxa tècnica
Parcials 11-18 20-16 7-20 1313
Anotadores: Compte (4),
Carner (7), Gener (2), Enrich
(0), Lamolla (10), Jane (8)
Amatlle (0), Aniento (0), Escuert (5), Lauren (10) Segues
(2).
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Mal partit de l’Handbol Igualada al
barri del Poblenou de Barcelona

Remuntada amb domini

HANDBOL / LA VEU

FC SANT PERE 2
CF IGUALADA 4

HANDBOL POBLENOU 29
HANDBOL IGUALADA 22

L

’Handbol Igualada va
jugar el passat diu·
menge a una hora
gens habitual dins la cate·
goria de primera catalana.
El començament del partit
va ser molt igualat, al minut
5 l’empat de 1 a 1 demostra·
va que totes dues defenses
funcionaven bé i s’estaven
agafant el pols, però a partir
d’aquest moment l’Hand·
bol Poblenou va començar a
agafar el ritme i ha dominar
l’encontre. L’Igualada, però,
no els deixava marxar en el
marcador amb unes dife·
rències màximes en aquests
primers minuts de 2 a 3 gols,

anava mantenint el partit
amb possibilitats d’ atrapar
al Poblenou en el marcador.
S’arribava al final del primer
temps amb un 14 a 10 que en
principi no era preocupant,
ja que l’Igualada acostuma
quasi sempre a fer unes sego·
nes parts més bones que les
primeres.
En la represa, el barcelonins
van continuar dominant el
partit i ampliant les diferèn·
cies amb l’Igualada que tot
i que lluitava molt no acon·
seguia entrar en el joc del
Poblenou. A més, les decisi·
ons arbitrals tampoc acom·
panyaven als igualadins i el
Poblenou anava avançant-se
en el marcador amb la im·
potència dels jugadors igua·
ladins que no podien aturar
els atacs dels locals i que a

la seva porteria ho aturaven
tot. En un canvi de sistema
d’atac, l’Igualada va aconse·
guir per uns minuts apro·
par-se en el marcador però
aviat en Poblenou va tornar
a distanciar-se i a falta de 5
minuts, el marcador reflec·
tia una avantatge de 5 gols
pels de Barcelona que ja va
estar impossible de superar
als igualadins. Així, el partit
acabava amb un clar 29 a 22
que reflectia la superioritat
de l’equip del Poblenou.
Mal partit del Igualada que
no va estar al seu nivell ha·
bitual, però que servirà per
enfortir el joc del Igualada i
aprendre dels error comesos.
La classificació dins la lliga
es manté igual però no es pot
deixar de lluitar per guanyar
els propers partits.

anoiencs que aconseguien un
assaig ja a la primera jugada.
A partir d’aquell moment i
gràcies a una davantera que
no va deixar de pressionar
endavant i d’aturar al rival,
les marques es van anar repe·
tint al llarg de tota la primera
part que acabaria amb un 5 a
48 al marcador favorable als
Hippovikings.
A la represa, la sortida d’al·
guns jugadors de refresc i la
consistència de les primeres

línies, ben recolzades pels tres
quarts de l’equip que placaven
amb molta eficàcia qualsevol
atac dels barcelonins, va fer
que el partit continués amb la
mateixa tònica, arribant a la fi
del matx. El resultat final va
ser d’un contundent 12 a 79
que deixa al conjunt de l’Ano·
ia i l’Esparreguera en plena
lluita per les tres posicions
capdavanteres de la competi·
ció i amb un gran marge de
millora encara.

FUTBOL / LA VEU

L

es blaves capgiraven un
partit que anaven per·
dent a falta de trenta
minuts pel final. Les igua·
ladines eren conscients que
tenien un enfrontament clau
per saber les aspiracions del
conjunt, de cara al que queda
de temporada.
Sent conscients de la situ·
ació, les jugadores de Cubí
van començar molt bé, do·
minant el joc i controlant el
tempo del matx. Amb aques·
ta tendència, Ari va obrir
el marcador i semblava que
s’anava decantant el duel.
Res més lluny de la realitat,
en una jugada aïllada, les lo·
cals van ser capaces d’igualar

el resultat i es va arribar al
descans amb empat a un.
A la represa, en una mala
sortida de pilota, el partit es
va posar encara més com·
plicat, el Sant Pere Pescador
feia el segon. Però l’efecte
vers el gol va ser molt positiu
i les anoienques van avançar
línies.
Amb l’entrada de Sònia,
l’equip va trobar la manera
de trencar la defensa de les
gironines i van ser capaces de
capgirar el marcador en un
minut. Canvi total del pano·
rama. L’equip blau va saber
gestionar els darrers minuts
i al temps afegit, ‘Peke’ va fer
el quart i definitiu gol.
Una victòria transcendental
per arribar a dues setmanes
de descans, que ajudaran a
treballar amb més tranquil·
litat.

Pas endavant del sots 16 de l’Anoia/
Esparreguera contra CEU a Barcelona
RUGBI / LA VEU

A

quest passat dissabte
els sots 16 de l’Anoia
Rugby Club i l’Es·
parreguera Rugby Club es
desplaçaven fins a Barcelona
per tal de disputar el partit
corresponent a la cinquena
jornada de la lliga regular de
tercera catalana enfront el
CEU Rugby.
El partit va començar de la
millor manera possible pels

Derrota contundent del
sènior masculí
VÒLEI / LA VEU

E

l Jorba Solà Sènior
Masculí queia a casa
davant la Salle Girona
per 0-3.Els igualadins paga·
ven molt cara la irregularitat
en el seu joc, sobretot en els
moments clau del set on es va
notar l’experiència rival. Les 3
baixes que té actualment per
lesió l’equip no van ajudar a
poder revertir la situació.
Per la seva banda, les no·
ies del Sènior Femení B de
l’Igualada Volei Club, en llui·
ta per l’ascens a 3a, s’enfron·
taven contra el A.E Sandor.
Les igualadines venien d’un
primer partit perdut però
amb molta garra en camp
del Castellar “B” fruit d’un
bon treball. Aquest cap de

setmana però, es va veure un
equip completament diferent.
Dispers, sense concentració
ni a la pista ni a la banqueta
i mancat de forces on ni ju·
gadores ni entrenador eren
capaços de sortir del forat ne·
gre. En un partit on marcaven
la diferència inicial un parell
de jugadores amb qualitat per
estar a primera catalana, les
igualadines no van saber fre·
nar els atacs que, un cop rere
un altre, veien terra propi.
Amb un contundent resultat
de 0-3 final, toca treballar de
cara als següent partit amb
esperit d’au fènix, havent cre·
mat el cartutx del desànim i
renaixent amb més forces que
mai de les flames, doncs no
és el primer cop que aquest
equip dona la sorpresa.

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es
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Nova victòria d’un CPPI que encara
no coneix la derrota aquest 2020
TENNIS TAULA / LA VEU

E

l passat dissabte es disputava la 14a jornada
de la lliga de 2a Estatal
Masculina, on juga el Club
Ping Pong Igualada. Es rebia
a la pista de les Comes l’últim
classificat de la categoria, el
CTT Vilafranca.
El CPPI feia un canvi en el seu
equip titular, donant entrada
a Carles Contreras enlloc de
David Vinyals. Aquesta temporada Contreras, degut a
una lesió, ha pogut competir
molt poc.
El partit començava bé pels
igualadins, ja que Dani Luco
aconseguia vèncer a Boris
Rodríguez en 3 ajustats 11’s.
Després Carles Contreras decantava més la balança a favor dels igualadins guanyant
en un ajustadíssim partit a

Raimon Olivella. De totes
maneres els visitants escurçaven diferències, ja que Josep Martínez es desfeia d’un
imbatut en aquest 2020 fins
aquell moment Francesc Masip en un emocionant partit.
Luco assegurava els dobles
desfent-se d’Olivella, i Francesc en un partit molt emocionant, on va haver de salvar
una bola de partit en el 4t
11 aconseguia la victòria pel
CPPI desfent-se de Rodríguez. En un partit intranscendent Contreras perdia enfront Martínez.
Amb aquesta victòria, la 4a
consecutiva d’aquest 2020, el
CPPI es col.loca en 3a posició, empatat amb 5 derrotes
amb el Sant Cugat, amb qui té
l’average a favor, i a una victòria del 2n classificat, el Borges, però també a una derrota

h

del 5è classificat, el Reus, per
tant, tot molt igualat.
El proper partit és aquest dissabte, amb la visita del SCR
Ciervo de Sabadell a Igualada, un dels rivals clàssics del
CPPI que a la primera volta
ja va derrotar l’equip anoienc
a Sabadell, i que vénen aquí
amb la necessitat imperiosa
de sumar victòries ja que es
troben a la part baixa de la
classificació.
Aquest passat dissabte també
es va disputar la 5a fase del
Circuit Promeses, un torneig
per jugadors de pre-benjamí
fins a juvenil de la província de Barcelona que compta
amb més de 500 participants.
5 són de l’escola del CPPI, i
en aquesta ocasió van passar
de grup perdent a vuitens de
final Adrià Rodríguez i Joel
Costa.

41

Bon paper dels anoiencs
al campionat d’Espanya

ESQUAIX / LA VEU

E

ls dos germans Jaume
i els germans Fajardo
es van desplaçar al gironí Tipi Park d’Aro de Santa
Cristina per jugar els estatals
absoluts.
El Joel, després de superar les
dues primeres rondes davant
Pablo Dolz 3-1 i Pablo del Rio
3-0, va donar la campanada
guanyant a 1/8 de final al valencià Alex Garbi, una de les
institucions esquaixístiques
del país 1-1 , 8-4 i retirada del
jugador ché però ja amb un
Joel molt endollat. Finalment
la singladura de l’igualadí va
acabar a quarts de final desprès d’un completíssim partit
davant del nou campió d’Es-

panya, el vallesà Iker Pajares.
Per la seva banda el Bernat va
fer un campionat molt irregular i desprès despatxar els
seu partit 3-0 amb el tarragoní Nilo Vidal, va caure de
forma inesperada davant el
jove canari Ivan Pérez per
3-1. Mentrestant, el montbuienc Nacho Fajardo no va
poder superar unes duríssimes prèvies caient amb l’Andalús Augusto Ortigosa per
3-0.
Per la seva banda Montse
Fajardo, igual que el Joel,
va completar un excel·lent
campionat passant les dues
primeres rondes guanyant a
les gallegues Elena Suárez i
Laura Valencia i caient amb
la també gallega Icia Rivero.
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3 medalles per als atletes del CAI al
Campionat de Catalunya Indoor
ATLETISME / LA VEU

E

ls atletes del C.A.
Igualada Petromiralles Cora Salas, Marc
Sànchez i Jordi Yoshinori
Matsuoka, van assolir diumenge les medalles d’Or,
Argent i Bronze respectives,
al Campionat de Catalunya
Absolut en Pista Coberta de
Sabadell. 14 atletes del CAI
van participar al 44è Campionat de Catalunya Absolut
en pista coberta, amb una
gran actuació global, assolint a més diverses mínimes
estatals, i ocupant el CAI el
5è lloc en la puntuació per
Clubs amb 42 punts, darrera
del F.C. Barcelona, de l’A.A.
Catalunya, de l’ISS-L’Hospitalet i del Cornellà Atl., entre

un total de 38 clubs participants. Cal ressaltar també
que l’atleta de l’Intec-Zoití i
entrenador del CAI Eduard
Fàbregas, va assolir el Bronze en el Salt d’Alçada, amb
2,09 m.
Van sobresortir el títol de
Campiona de Catalunya Absoluta assolit per Cora Salas
en salt de llargada, amb 6,15
m., el sotscampionat de Marc
Sànchez en el salt d’alçada,
amb 2,13 m., i el 3r lloc de
Jordi Yoshinori Matsuoka en
Llargada amb 7,20 m., a 1 cm
de la medalla d’Argent.
Guillem Carner -S-23- era 4t
en els 800 m.ll. amb 1’55”22,
i eren 6ns. exaequo en Alçada Hèctor Ramos S-23- i Pol
Roca -S-20-, amb 1,99 m.
La S-20 Marta Galló era 6a

en llargada, amb 5,41 m. i la
S-18 Mar Planas era 6a en el
triple salt, amb 11,24 m.
Eloi Santafé -S-20 - era 7è els
60 m. tanques, amb 8”29, i
8”27 en la s/f. corresponent.
Theo Ruiz -S-20- era 7è en
el salt de perxa, amb 4,60
m. Anna Asensi S-23- era 8a
a la final dels 200 m.ll. amb
26”18, i amb 26”12 en s/f., a
més de 4a en la s/f. corresponent dels 60 m.ll., amb 8”01,
no accedint a la final.
Aitor Caldito -S-20- era 9è
en llargada, amb 6,48 m. i
Laia Planas -S-20- 10a exaequo en alçada, amb 1,53 m.
La Sub-16 Mar Buchaca, era
8a en la 1a s/f. dels 60 m.ll.
amb 8”13, en el seu debut al
campionat Absolut, no accedint a la final corresponent.

Núria Moix (CAI),
plata al Campionat de
Catalunya de combinades

ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada
Petromiralles/
Jocnet, Núria Moix,
va assolir la medalla d’Argent en categoria Sub-16, al
Campionat de Catalunya de
Proves Combinades disputat
dissabte a la Pista Coberta de
Sabadell.

Núria Moix era 2a i Argent
amb 3.091 punts en el Pentatló Sub-16 femení, amb els
següents registres en les cinc
proves: 60 m.t.: 9”95 /S. alçada: 1,48 m. /ll. Pes: 10,80 m.
/S. llargada: 4,94 / 600 m.ll.:
1’51”58, amb el 1r lloc en
pes, i els 3rs llocs en alçada i
llargada com a posicions individuals més rellevants.

4 medalles pel CAI en el
Campionat de Catalunya
de Llançament Màster
ATLETISME / LA VEU

E

ls dos atletes del C.A.
Igualada Petromiralles
participants, van assolir un total de 4 medalles,
2 d’Or, 1 d’Argent i 1 Bronze
diumenge passat, en la seva
participació al 3r Campionat
de Catalunya Màster de Llançaments d’Hivern, disputat a
les pistes Josep Molins de Sa-

badell.
Josep Mª Lagunas era campió
de Catalunya en disc M-40,
amb 36,28 m., i també assolia l’Or en martell pesat M-40,
amb 11,30 m.
Ramon Sánchez Piqué, era
sots campió de Catalunya
M-40 en el disc, amb 32,28
m. i assolia el Bronze M-40 en
martell pesat, amb un millor
intent de 10,90 m.
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4 podis del CAI al Campionat de Catalunya de Cros
ATLETISME / LA VEU

E

ls i les 67 atletes del
C.A. Igualada Petromiralles/Jocnet, protagonitzaren diumenge al
matí una brillant actuació en
la seva participació al 101è
Campionat de Catalunya de
Cros individual i per equips
disputat conjuntament amb
el 50è Cros Ciutat de Mataró,
al Camí dels Contrabandistes. Més de 2.000 atletes van
possibilitar una gran matinal
de cros, un xic enterbolida
pels problemes informàtics
amb les classificacions que
van tenir els organitzadors.
Els anoiencs assoliren un
total de 4 podis al Campionat català de Cros: l’equip
Absolut masculí del CAI Petromiralles, eren sots campions de Catalunya, mentre les
Sub-20 femení eren també
sots campiones de Catalunya
per clubs. Naima Ait Alibou
era sotscampiona individual
Sub-23, i Riduan Boulbayem
sots campió individual en
categoria Sub-20 masculí
classificant-se alguns atletes i conjunts en posicions

d’accés al Campionat d’Espanya de Cros individuals i de
clubs.
A més, Abdennasser Oukhelfen, Carla Bisbal i Martí Pain
foren 4ts individuals en les
curses respectives, molt
aprop dels podis corresponents.
L’equip Sènior masculí del
CAI assolia el sots campionat de Catalunya Absolut,
entrant 3r Sènior Abdennasser Oukhelfen amb 29’37”
sobre 9.900 m., seguit de
Lahcen Ait Alibou, 6è amb
30’13”, 11è Albert Moreno
amb 30’50” i 49è Abderrazak
Samaoui amb 33’39”. Abdessamad Oukhelfen (Playas de
Castellón) era el campió català Absolut.
Les Junior (Sub-20) femeníeren també sots campiones
de Catalunya amb 42 punts,
a només 1 punt del C.A. Canaletes, entrant 10a Anna
Torras amb 22’00”, 15a Berta
López amb 22’33”, i 17a Carla Alemany amb 22’50”, sobre 5.500 m. de cursa.
Naima Ait Alibou era sots
campiona de Catalunya Promesa (Sub-23) individual,

amb 30’49”, entrant 12a Marina Suria amb 37’22”, sobre
els 8.620 m. de la prova conjunta Absoluta femení, dominada per Douae Ouboukir
(C.A. Sant Just).
Riduan Boulbayem era sots
campió de Catalunya Junior
(Sub-20) masculí amb 17’22”,
entrant 23è Cesc Lacueva
amb 18’49”, i 33è Gerard Farré amb 20’05”, sobre 7.400 m.
de cursa.
Les Cadets femení(S-16)
del CAI Petromiralles/Jocnet eren 5es per equips, entrant 4a Carla Bisbal amb
10’00”, 29a Aina Eberlé amb
11’22”, 34a Aya Boulbayem
amb 11’28”, 69a Andrea Gil
amb 12’06”, 77a Paula Cambero amb 12’16”, 110a Laia
Guzmán amb 13’24”, i 125a
Alicia Font amb 14’23”, sobre
2.750 m.
Roger Suria era 5è en categoria Juvenil (Sub-18) masculí
amb 17’30”, entrant 19è Josep M.ª Cuervo amb 18’39”,
i 45è Jan Bisbal amb 19’58”,
sobre 5.500 m. de cursa.
També 5ns per equips eren
els Benjamins masculí (Sub10), entrant 4t Martí Paín

La UECANOIA al Campionat de
Catalunya de Raquetes de Neu
RAQUETES DE NEU / LA VEU

A

quest diumenge passat es va disputar a
l’estació d’esquí nòrdic d’Aransa la cursa Traça la
Muga, cursa de raquetes de
neu que enguany era el Campionat de Catalunya del 2020
de la FEEC-Ferrino, organitzada per la Unió Esportiva
Urgellenca.

La cursa consistia en recórrer 9 quilòmetres amb
460m de desnivell positiu
amb sortida i arribada a la
mateixa estació d’Aransa.
El circuit, evidentment tot
nevat, va dur als corredors i
corredores a recórrer els boscos, camins i corriols del voltant de l’estació alt urgellenca.
Dos components de la secció de curses de muntanya

de la UECANOIA hi van
prendre part, la Georgina
Gabarró i l’Albert Ferrer.
Ambdós van pujar al podi
a recollir els seus premis: la
Georgina com a tercera fèmina classificada absoluta i
l’Albert com a tercer veterà.
Com a dada curiosa comentar que aquesta cursa feia 3
anys que no es podia celebrar
per la manca de neu a Aransa.

amb 4’11”, 32è Gerard Pont
amb 4’43”, 50è Arnau Callizo
amb 4’52”, 83è Izán Arroyo
amb 5’10”, 126è Guim Marimon amb 5’45”, 137è Marcel Argelich amb 5’57”, 138è
Ton Paín amb 5’57” i 143è
Pol Grados, amb 6’13”, sobre
1.120 m. de cursa.
Oriol Alonso era 8è en Cadets masculí (Sub-16) amb
15’01” sobre 4.300 m., entrant 30è Hamza Zeroual
amb 16’10”. Clara Enrich
era 22a en Infantils femení(Sub-14) amb 7’51”, sobre
1.950 m. de recorregut.
Els Alevins masculí (Sub-12)
eren 7ens per equips, entrant
23è Alex Guillén amb 6’16”,
seguit d’Iker Pérez, 50è amb
6’38”, 52è Bernat Camps
amb 6’38”, 65è Roc Usón
amb 6’43”, 73è Didac Soler
amb 6’47”, 74è Pau Sala amb
6’48”, 90è Mikel Fariñas amb
7’00”, 92è Xavier Nogales
amb 7’02”, 110è Oriol Casanellas amb 7’12”, 115è Quim
Palau amb 7’18”, 125è Kilian
Busquets amb 7’25”, 135è Jan
Marimon amb 7’34”, 138è
Guim Casanellas amb 7’36”,
165è Quim López amb 8’11”,

43

i 171è Sami Serra amb 8’17”,
sobre 1.600 m. de recorregut.
Les Alevins femení(Sub-12)
eren 8es per equips, entrant
39a Martina Camps amb
6’58”, seguida d’Emma Cerro, 57ª amb 7’08”, 63ª Mabintou Cámara amb 7’14”, 72ª
Berta Ferrús amb 7’23”, 83ª
Laia Cerro amb 7’29”, 142ª
Vinyet Pont amb 8’22”, i 144ª
Itxaso Pérez amb 8’26”, sobre
1.600 m. de cursa.
Les Benjamins femení(Sub-10) eren 11es per equips,
entrant 41a Ona Guilén amb
5’07”, 62a Marina Puig amb
5’28”, 78a Valèria Puig amb
5’37”, 108a Rut Sánchez amb
6’14”, 115a Aina Arroyo amb
6’42” i 117a Elena Jiménez
amb 6’57”, sobre 1.120 m. de
cursa.
Els Infantils masculí (Sub14) eren 13ns per equips, entrant 60è Outmane El Aggari
amb 11’40”, 79è Pol Rubio
amb 11’56”, 90è Eudald Ymbernón amb 12’12”, 94è David Checa amb 12’20”, 123è
Biel Monclús amb 12’55”, i
160è Eric López amb 22’38”,
sobre 2.750 m. de cursa.

Membres del Club
Excursionista UECANOIA
es formen a l’ACNA
ESQUÍ DE MUNTANYA /
LA VEU

J

a que l’activitat de bona
part dels membres dels
Club Excursionista UECANOIA durant l’hivern és
a la muntanya, i amb més
motiu la secció d’esquí de
muntanya, s’ha d’adaptar a la
climatologia i les condicions
de l’entorn, és essencial adquirir coneixements per sortir-hi amb seguretat.
El cap de setmana del 8 i 9
de febrer uns quants membres de la secció d’skimo
van assistir al curs oficial
de l’ACNA (Associació per
al Coneixement de la Neu i
les Allaus) STA1 a Canfranc.
Les classes teòriques que
es van realitzar a la seu del
club el dijous previ i i el mateix cap de setmana al centre
ALuRTE de Canfranc, van
aportar uns bons coneixements sobre nivologia, preparació dels itineraris, estudi
dels butlletins, avaluació del
risc d’allaus i rescat de víctimes molt complerts i neces-

saris per a qualsevol aficionat a aquest esport.
La part pràctica es va dur a
terme a diferents punts de
la vall on es va fer un estudi
exhaustiu del recorregut evitant vertents i zones sensibles de ser allavoses així com
l’estudi de les diferents capes
i tipus de neu a més del rescat de víctimes d’allaus amb
DVA.
La formació, la qual es va dur
a terme pel membre d’ACNA
Carles Garcia, va donar uns
coneixements molt valuosos
i pràctics que de ben segur
aplicaran d’ara en endavant.
En aquesta mateixa línia
demà dissabte dia 15 de febrer es proposa una segona
edició del curs de manteniment d’esquís adreçat a
totes aquelles persones que
vulguin aprendre a fer-se el
manteniment del seus esquís
d’alpí, travessa o freerider.
Podeu tenir més informació i
inscripcions sobre les formacions de muntanya per email
a uecanoia@uecanoia.cat o
bé trucant al 93 803 20 47.
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El CG Ballarina i el CE Montbui participen a la Copa
Catalana a Girona
GIMNÀSTICA / LA VEU

E

l passat diumenge dia
9, es va celebrar a Girona, la 1ª fase de Copa
Catalana individual nivell
base.
Del Club Gimnàtic Ballarina
hi participaren tres gimnastes estrenant el seu exercici
d’aquesta temporada en competició oficial. En categoria
Infantil amb l’aparell de pilota, Paula Salas, tot i els nervis de l’estrena va executar un
bon exercici aconseguint una
molt bona posició d’entre més
de cinquanta gimnastes en la

seva categoria.
En categoria cadet amb l’aparell de cèrcol, Carlota Zamora
va brillar a la pista demostrant
la seva gran expressivitat i es
va plantar en la novena posició d’entre més de seixanta
gimnastes; i per finalitzar,
Paula Mensa, amb l’aparell de
maces, va executar un gran
exercici competint amb un
centenar de gimnastes en la
seva categoria, i tot i els petits
errors que va tenir va quedar
en desena posició.
Totes van fer una gran competició en l’estrena de temporada en competició federada.

El CE Montbui, també
participa a la competició
gironina
En la competició celebrada a
Girona també hi van prendre
part tres gimnastes del CE
Montbui. Tania Gabarri , Júlia
Enrich i Júlia Rubio van poder
competir sent aquesta la seva
primera posada en escena de
la temporada. Tot i haver-hi
més de 50 gimnastes per la
categoria cadet i més de 100 a
la juvenil, estan molt contentes amb l’actuació de les tres i
les animen a seguir treballant
amb força per millorar en pròximes competicions.

El Club Rítmica Capellades estrena
patrocinador

GIMNÀSTICA / LA VEU

L

’equip infantil 12-14
del Club Rítmica Capellades
comptarà
aquesta temporada amb el
patrocini de l’empresa de fisioteràpia KINESIS EQUIP
SALUT. La temporada passada aquest equip va competir tant a nivell nacional com
internacional, i és en aquest
sentit que el club ha buscat el
patrocini i col·laboració de
KINESIS EQUIP SALUT, per

fer el seguiment a les gimnastes i mantenir-les en el
millor estat físic possible per
poder afrontar la temporada
actual amb les millors garanties, i poder assolir els objectius fixats per l’equip tècnic.
na la temporada aquest proper diumenge dia 16 a la 1a
fase del CEEB de Gimnàstica Estètica de Grup que es
celebrarà a la Mar Bella de
Barcelona, on estrenarà el
nou exercici que esperen que
doni moltes i moltes alegries.

Per altra banda l’equip 10-12,
que aquesta temporada també compta amb un patrocinador, ZONA ESPORTIVA
EMPRESARIAL,
empresa
dedicada al muntatge d’activitats esportives i de salut
per a empreses, també estrena la temporada aquest proper diumenge a la Mar Bella
de Barcelona, en el que serà
la seva segona temporada en
la competició i de ben segur
donaran també moltes i moltes alegries.

de 4,5km. Després arribava
un terreny difícil fins un canyó de grava de 4km, amb
pujadas duríssimes que portava fins el campament dia.
La tercera etapa, de 99km,
“era la etapa i tocava donar-ho tot”, explica en Genís.
Es tractava d’un recorregut
amb moltes pujades i que
permetia a en Genís col·locar-se com a líder de la categoria M-50 i 10è a la general.

Finalment, en l’última etapa,
de 69km, es tornava a passar
per un canyó amb força grava, per acabar per un terreny
en què es rodava molt millor
en què es podia anar amb un
molt bon ritme. Així, a l’acabar la prova, Genís López es
classificava en 1a posició en
la categoria M-50 i 9è a la general. Una experiència que el
ciclista igualadí qualificava
com a inoblidable.

L’igualadí Genís López guanya les
Titan Series M-50 a l’Aràbia Saudí
CICLISME / LA VEU

E

l corredor igualadí de
l’Ikos Sokgas – Fesbici, Genis López, s’ha
imposat en la primera Titan
Series a l’Aràbia Saudí, en la
categoria M-50. A més, López
ha aconseguit una meritoria
novena posició a la classificació general de la prova, de
quatre etapes i que es va desenvolupar de la següent manera:
La primera etapa, de 89km
i catalogada de dificultat 3,
sortia de Hail per pistes amb
poca dificultat tècnica i una
part final que s’endinsava per
un canyó amb força grava.
Tot això, rematat per una pujada de 8k fins el campament
a 1300m d’alçada. En Genís
es començava la prova en 12a
posició a la general i 3r a la
seva categoria.
En la segona etapa, catalogada de dificultat 5 i 109km de
recorregut, començava molt
ràpida fins el cordó de dunes

Diumenge amb
doble competició per
l’Igualada CG Aula
GIMNÀSTICA / LA VEU

L’Igualada Club Gimnàstic
Aula va tenir aquest passat
diumenge dues competicions. A Girona es va celebrar
la 1a Fase de Copa Catalana,
on els nervis del primer dia
van fer-se notar. Però això no
desanima al club igualadí per
seguir treballant més i millor.
Des del club volen felicitar a
les gimnastes, Laia Sánchez,
Martina Espinalt, Gina Castelltort, Dana Pijoan, Violeta
Aguilera i Mariel·la Espinalt,
per la seva feina diària i valentia a l’hora de sortir a pista
i lluitar el seus exercicis amb
força.
Un altre grup de gimnastes
es desplaçaren fins a Santa
Coloma de Farners per participar al VII Trofeu Rítmica Farners. L’Igualada Club

Gimnàstic Aula va tenir molt
bones sensacions, les gimnastes van fer gaudir dels seus
exercicis.
A l’espera de més resultats,
sabem que Paula Sallent, aleví V, va obtenir una cinquena
posició; Mila Pijoan, júnior
IV va pujar al tercer lloc; i el
conjunt benjamí es proclamaren terceres. Des del club
es felicita a les gimnastes Iona
Luna, Aina Manzaneda i Julene Piñero per la seva bona
feina.
L’ICGA està satisfet dels resultats obtinguts fins ara, i
asseguren que cal seguir treballant amb les mateixes ganes per seguir tenint encerts.
Aquest cap de setmana continuen les competicions per
al club igualadí. Molta sort
i a gaudir de la gimnàstica
rítmica.
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“Bollywood, Bombay, Barcelona”, aquest cap de
setmana al Teatre de l’Aurora
Músiques, balls i colors al més pur estil indi en una divertida tragicomèdia que posa en escena la decepció
de despertar del somni migratori
TEATRE / LA VEU

D

esprés de l’èxit de Y
me morí, Duo Fàcil i
Líquido Teatro tornen
al Teatre de l’Aurora aquest cap
de setmana amb la seva nova
producció, Bollywood, Bombay, Barcelona. La companyia,
nascuda a l’Institut del Teatre
l’any 2014, està formada per
l’actor igualadí Marc Tarrida
Aribau.
Tres emigrants vinguts de
Bombay arriben a Barcelona buscant una vida millor,
enfrontant-se a totes les peripècies que suposa aquest xoc
cultural. Des del seu petit pis
recordaran tot allò que han
viscut anteriorment al seu país,
amb un toc de nostàlgia.
Inspirats en el més pur estil de
Bollywood i amb tota l’èpica
que comporta, la companyia
Dúo Fàcil i Líquido Teatro

ens aproximen al drama de
l’emigració, des d’una mirada
càlida i amable. A Bollywood,
Bombay, Barcelona s’utilitza
l’humor i la tragicomèdia per
posar en escena la decepció que
comporta despertar del somni
migratori, quan les il·lusions no
es corresponen amb la realitat.
Una combinació de músiques,
balls i colors que ens regalen
tant l’estil cinematogràfic, com
aquest exòtic país ple de sensacions estètiques que és l’Índia.
Horari i venda d’entrades
Les representacions de Bollywood, Bombay, Barcelona,
tindran lloc divendres 14 i
dissabte 15 de febrer a les 21
h i diumenge 16 de febrer a
les 19 h. Després de la funció
de divendres, els espectadors
podran compartir les seves
opinions en una tertúlia que
obrirem amb els membres de

la companyia. Les entrades
tenen un cost de 16 € i 13 €
(amb els descomptes habi-

tuals) es poden adquirir per
Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de

Cal Font) una hora abans de
cada funció. Més informació a
www.teatreaurora.cat.

Marc Tarrida: “L’obra és una tragicomèdia que ens aproxima
al drama de la immigració”
TEATRE / CRISTINA ROMA

M

més. Com que nosaltres treballem sempre des del joc, en
l’espectacle es pot veure com
som capaços de fer bromes
serioses i aquelles coses serioses fer-les divertides.

Quin tipus d’obra podrem
veure?
Nosaltres ens estem definint
com treballar des de la tragicomèdia i des de l’extravagant, perquè quan barreges
comèdia i drama trobem
que l’espectacle pot ser molt
més efectiu i molt més ric,
essent com un reflex de la
vida quotidiana. Quan el
públic està relaxat perquè
s’ho passa bé i els entres
una idea o una reflexió,
aquesta interpel·la molt

A l’obra tracteu un tema molt
actual, el de la immigració,
des d’un punt de vista diferent. Com va sorgir la idea?
Va sorgir com sorgeixen les
millor idees: en un bar. Després de portar als escenari
l’obra Y me morí, que també
vam presentar a l’Aurora, el
nostre director ens va demanar de començar a treballar
en un nou espectacle i va deixar anar la idea “Bollywood”.
En un primer moment només
hi vam veure aquest tipus de
cinema de l’Índia, que és meravellós, ple de riquesa, música, ball i colors, ens va agradar
i vam començar a investigar
sobre la història de l’Índia,
mitologia, costums, mode de

arc Tarrida és un
actor igualadí i és
un dels tres membres de Dúo Fàcil i Líquido Teatro -juntament amb
Francesc Marginet i Abel
Reyes- i ens ha fet cinc cèntims de l’obra que ens porten
aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora.

viure. Vam començar a fer impros. Però per coses de la vida,
el nostre director té un amic
que es diu Palwinder Nijar,
que és procedent de l’Índia i
a més és ballarí professional
de danses del seu país. Ell ens
va començar a ensenyar ball i
passos, i a part anaven fent les
nostres impros. En conèixer
més profundament el Palwinder vam veure que la seva
història personal era molt interessant i molt actual i ens va
fer el meravellós regal d’explicar-nos la seva vida, de deixarnos-la una estona i poder-la
mostrar dalt de l’escenari. Per
tant, l’espectacle que veurem
és basat en la vida del nostre
company i de com s’ha sentit
ell un cop arribat a Catalunya
i de com nosaltres com a societat l’hem acollit.
A l’obra hi ha tres parts: la part
que passa a Bombay, que és
la part de la història dels tres
personatges; la part Bollywo-

od, que és la part dels somnis,
la llum i les il·lusions; i la part
Barcelona que és la nostra societat, estereotipada per dues
iaies, una molt catalana i l’altra
molt espanyola i com tractem
el tema de la immigració.
El públic riurà, plorarà, farà
les dues coses a l’hora...?
Crec que riuran moltíssim
però que de tant en tant caurà
alguna llàgrima i sobretot es
reflexionarà. És un espectacle
que interpel·la perquè tracta
un tema que forma part del
nostre dia a dia.
Tots tres actors canteu, balleu i actueu. Ha estat una
feina difícil?
Per sobre de tot, és la feina
que ens agrada. En aquesta obra bàsicament ballem i
actuem i malgrat no ser uns
grans ballarins hem aconseguit que quedi maco. De tota
manera ens ha costat més el

ball que la interpretació.
L’obra es va estrenar la tardor del 2018 a l’Escenari
Joan Brossa de Barcelona
i després l’heu girada. Està
tenint bona acollida?
Hem tingut molt bona acollida arreu on hem anat. Persones de procedències diverses
ens han felicitat. També hem
girat pel nord d’Espanya on
també les crítiques han estat
molt bones. Aquesta tardor
passada vam tornar a l’Escenari Joan Brossa.
Dúo Fácil i Líquido Teatro
esteu treballant en nous
projectes?
Volem fer-ho. Ara hem
acabat a l’Institut del Teatre i tots ens estem buscant
una mica la vida però ja ha
començat a sorgir un idea
d’espectacle que serà de
creació una altra vegada i
ens hi posarem.
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Teatre Nu porta “En Patufet (i els seus pares)”
al Teatre Municipal l’Ateneu
TEATRE / LA VEU

A

quest diumenge dia
16 de febrer, a ¼ d’1
del migdia, el grup
Xarxa Igualada presentarà el
darrer espectacle de Teatre Nu,
En Patufet (i els seus pares), al
Teatre Municipal l’Ateneu.
L’obra, interpretada per Maria Berenguer, Montse Pelfort
i Francesc Mas, i dirigida per
Víctor Borràs, compta amb
la música de Pep López i l’escenografia de Joan Pena. Un
espectacle que connecta amb
humor la història tradicional
amb les obsessions d’avui.
El preu de l’entrada serà de
5 euros per als socis i 6 euros per al públic en general.
Cal presentar el carnet de La
Xarxa per poder obtenir el
descompte. Com és habitual,
es poden comprar les entrades anticipades al web www.
teatremunicipalateneu.cat i el
mateix diumenge des d’una
hora abans de la funció a la
taquilla del teatre, al passatge
d’en Vives.
Teatre Nu. 20 anys
Teatre Nu és una de les companyies més actives del panorama teatral català. Pertany a
la generació formada als anys
90 a l’Institut del Teatre, tant
en el vessant de la construcció de dramatúrgies contemporànies del teatre de titelles,
com en la interpretació teatral. En 20 anys de trajectòria
han creat dinou muntatges
amb els quals han realitzat
més de dues mil funcions.
Són de Sant Martí de Tous,
des d’on miren d’exportar arreu el seu projecte. L’espai on
treballen, La Casa del Teatre
Nu, és un local obert al públic
i als professionals per acollir
inquietuds, idees, projectes i
múltiples sensibilitats.
Teatre Nu fa espectacles per
a tots als públics, familiars,
infantils, per a nens i nenes o
com vulgueu anomenar-los.
A ells els agrada dir-ne teatre.
Així, senzillament. Teatre. Un

teatre que es dirigeix també als espectadors de menys
edat, a aquelles persones que
estan descobrint el món en
què hauran de viure i que sovint veuen amb uns ulls que
a nosaltres ens queden molt
llunyans.
Entre les obres que han presentat aquests darrers vint
anys hi ha L’home just (2000)
una història creada a partir
de diferents contes populars
recollits per Joan Amades
que ens parla de la justícia
i de la mort. L’obra va guanyar el Premi Xarxa-SGAE.
L’any 2002, la companyia va
presentar En Bolavà detectiu,
una adaptació de la novel·la
de Folch i Torres.
L’any 2003 muntaren Els nens
de la meva escala, una adaptació teatral de diversos textos que el poeta Joan Salvat
Papasseit havia escrit per a les
seves filles. Un any més tard,
van escenificar La Ventafocs
(potser sí, potser no), un text
que el dramaturg Josep M.
Benet i Jornet va escriure a
partir de diferents versions
del conte popular. Fou guardonada pel públic a Tarragona. El mes de gener del 2007
van estrenar La Lluna d’en
Joan, un espectacle basat en
un llibre de la Carme Solé
Vendrell. Una versió del con-

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

te que pretén transmetre de
forma teatral tot allò que les
seves il·lustracions ens presenten. Un enorme estímul
per una companyia que, des
de fa anys, treballa amb imatges, paraules i titelles.
Al maig de 2008 estrenaren
Somnis d’Alícia, el primer espectacle de carrer inspirat en
la popular novel·la de Lewis
Carroll. L’any 2009 estrenen
Avi Ramon, un treball que
s’endinsa en els vincles afectius entre avis i néts. El 2011
presenten Sopa de Pedres, que
reflexiona sobre la necessitat
de trobar en l’enginy i la creativitat col·lectives la solució a les
dificultats globals. Pel Festival
Grec de Barcelona de 2012
estrenaren Raspall, de Pere
Calders, un conte en el qual
l’autor ens aboca a un món
fantàstic que té com a punt de
partida una absoluta quotidianitat, situacions properes, personatges ben normals que es
troben de sobte immersos en
fets que no tenen una explicació racional. Fou nominat als
Premis Butaca com a millor
espectacle familiar.
Torna Robin Hood (2014) fou
un espectacle d’aventures sobre la necessitat de creure en
els herois. Mrs Brownie és un
espectacle musical de Teatre
Nu i Laura Guiteras estrenat a

la Fira de Titelles de Lleida el
2015. Un homenatge a la música negra americana. Maure el
dinosaure (2016) explica la relació d’amistat, en un univers
de complicitat i confiança,
entre una nena i el seu inseparable dinosaure. La senyora de
Tous (2016) estrenada al Festival de Llegendes de Catalunya
celebrat a Tous, els ajuda a fer
conèixer el nostre territori i les
nostres llegendes. Teatre Arrossegat de Catalunya (2017),
és una companyia que mou el
seu escenari pel món, per representar en places i carrers
les històries més conegudes i
estimades del repertori català
i universal. L’espectacle de teatre visual de Ka Teatre i Teatre Nu, Kàtia (2018), nascut
gràcies a Maria Berenguer i
Montserrat Pelfort, parla de
l’adopció i dels interrogants i
neguits que desperta, i va guanyar el Premi Xarxa Alcover
de La Mostra d’Igualada. A La
llebre i la tortuga volen explicar la coneguda faula d’Isop i
compartir-la, amb cursa i tot,
amb la gent que passa pel carrer.
Teatre Nu també ha dut a
terme altres espectacles com
D’un Quixot (2017), que a partir de la ‘Suite Burlesca de Don
Quixote’ de Telemann esdevé un concert teatralitzat que

combina música barroca amb
l’obra de Cervantes. La lleugeresa i altres cançons (2018)
ha unit el talent d’Ivan Benet,
Víctor Borràs i Aida Oset en
un espectacle a mig camí entre
el monòleg i el musical. També han portat el teatre a les aules amb Quins clàssics (2018)
on dos personatges interpreten versions breus de clàssics
universals escrites per Carme
Puche.
En l’actualitat l’equip de Teatre
Nu és format per l’actriu i productora teatral Maria Hervàs,
el dramaturg, pedagog i actor
Víctor Borràs, l’actriu Montse
Pelfort, la tècnica de so i il·luminació Paula Crespo, a més
de Gerard Palomas que duu a
terme tasques de producció i
Montserrat Valentí, que fa tasques d’administració.
Pels 20 anys, En Patufet
Per celebrar els vint anys de la
companyia ho volien fer amb
un clàssic. És per això que han
escollit un conte català com
En Patufet, però afegint-hi el
punt de vista dels pares. I ho
fan amb una mena de vodevil
amb cançons.
En Patufet (i els seus pares) és
l’adaptació de la popular rondalla catalana, una de les preferides pels menuts de casa,
fa una picada d’ullet al món
actual. La versió de Teatre
Nu presenta uns pares novells
i excessivament protectors
amb el fill. És un text escrit en
un vers picat i viu, amb tocs
d’humor i tendresa. Inspirat
en la tradició catalana que ha
fet néixer aquest personatge,
però amb una mirada actualitzada, moderna i global.
“Hi havia una vegada una
entranyable parella a qui
agradava cantar, cantava ell,
cantava ella…” Un dia aquesta parella va decidir entrar
en el món de la maternitat i
la paternitat, i ho va fer amb
alegria i il·lusió. De seguida,
però, un fet inesperat els va
omplir de patiment: l’infant
nasqué molt i molt petit.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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MÚSIQUES DE BUTXACA

Red Pèrill és el que és
MÚSICA / DAVID G.L.

M

úsiques de Butxaca va iniciar la
seva temporada del
2020 amb una aposta tan local com singular: Red Pèrill
(alter ego del veterà músic
i compositor igualadí Marc
Mateu) presentant la segona
meitat del seu tercer treball
en solitari, Aquari/Safari.
Sens dubte, una cita d’interès per qualsevol aficionat
de la ciutat a la música en directe; fins i tot per mi, que,
tot i haver-lo vist en concert
més d’una vegada, he seguit
la seva trajectòria de forma
bastant intermitent. I això va
quedar clar des del primer
moment, amb l’escenari de
l’Ateneu més abarrotat que
mai i un ambient palpable de
molta, molta expectació.
Red Pèrill va aparèixer entre
el públic, acompanyat d’un
ésser estrany, una mena de
xamà embogit que semblava
escapat de la gàbia. En realitat, l’Edgar Massegú, de la
banda gironina Pulpopop,
disfressat (i posseït) per a
l’ocasió. No van tardar en
unir-se a la festa el Cels Burgès a la guitarra elèctrica i
l’Àlex Almirall al teclat, per
submergir-se en una psico-

dèlica jam de jazz fusió que
va acabar transformant-se en
el primer tema. L’atmosfera
densa i al·lucinada va quedar assentada, i de la mateixa manera van atacar la segona peça de la nit. Però va
ser amb la tercera descàrrega
de synthpop quan el conjunt
va començar a brillar: l’homònima Safari, que va sonar
potent i directa. En aquest
punt, ja havia quedat clara
la capacitat de músic tot terreny de l’Àlex, combinant
teclat, trompeta i saxofon,
donant pinzellades de color
a les bases electròniques del
temes, mentre que el Cels hi
afegia el regust funk amb les
seves efervescents guitarres.
Presidint, Red Pèrill, cantant
i gesticulant com un predicador a l’altar, sempre mitjançant el ja característic Auto-Tune, i rematant amb un
altre hit instantani, Amor Líquid, que va enllestir la ratxa
de cançons del nou treball.
Llavors va arribar el, pel que
escriu, punt àlgid de la nit.
Red Pèrill es va passar al piano, cedint el micròfon a la
impressionant interpretació
vocal de Som El Que Som que
va fer la Judit Robles com a
convidada. En aquest context
i amb aquesta versió íntima

FOTO: Marc Vila

i inèdita de la cançó, es descobreix la veritable capacitat
del Marc Mateu com a compositor, amb les seves cançons sonant, en veus d’altres,
a clàssics de tota la vida. El
mateix va passar amb els dos
o tres temes que van seguir,
ja sense la Judit però també
amb un plantejament més
acústic. Va ser un moment
màgic, d’una qualitat musical envejable. És el que té un
format tan especial com el de
Músiques: si s’és conseqüent
amb ell, se n’extreu tot el potencial. Amb el públic a la
butxaca, el conjunt va tornar
a pujar la intensitat recupe-

rant uns quants temes habituals del seu repertori, com
La Clau i El Ceptre Universal.
El set va finalitzar amb una
interessant versió a la guitarra acústica de Síndrome D’estocolm, en què els músics van
intentar fer una sortida de
l’escenari barrejant-se entre
el públic que va resultar una
mica anticlimàtica, deixant a
la gent perplexa a l’hora de
demanar els bisos. Però l’artista no va tardar en tornar a
l’escenari per recuperar Som
El Que Som amb tota la banda i amb la participació de la
Coral Juvenil Xalest d’Igualada, una sorpresa agradable

però anecdòtica. La resta de
bisos van consistir en la repetició d’alguns dels temes
del nou treball. Són alguns
dels pocs peròs que se li pot
posar a un concert quelcom
irregular però en que el risc
va ser la constant, cosa que
sempre és d’agrair. Aquesta sensació de no saber què
passarà a continuació va
aconseguir que l’espectacle
fos francament entretingut i
reflectís a la perfecció la personalitat de l’artista, lúdica i
dispersa, des del primer minut. Suposo que, tractant-se
de Red Pèrill, no podia ser de
cap altra manera.

Concert de la banda tribut Echoes of Pink Floyd a l’Ateneu
MÚSICA / LA VEU

D

emà dissabte 15 de
febrer, a les 19.30
h, la banda tribut
Echoes of Pink Floyd oferirà
un concert al Teatre Municipal l’Ateneu.
Les entrades es poden comprar a la pàgina web. www.
teatremunicipalateneu.cat.
Preu:12 €. Anticipades: 9 €.
Echoes és una banda tribut
a Pink Floyd formada l’any
2016 a Barcelona, integrada per 9 components que
arriben a utilitzar fins a 12
instruments a l’escenari i
amb un espectacle visual de
llums, projeccions, fum, làsers i efectes de so.
Amb un repertori de temes
llegendaris com Shine On
You Craz Diamond, Wish
You Were Here, Time, Another Brick In The Wall, Com-

fortabl Numb, Echoes, entre
molts d’altres, busca la fi delitat tant en l’execució com en
el so dels àlbums originals que
van fer grans a Pink Floyd.
Pink Floyd es va crear el 1966 i
és considerada una de les bandes més influents de la història del rock. Amb 15 àlbums
d’estudi i 4 en directe, tenen
l’honor de tenir en Dark Side
of the Moon l’àlbum que més
temps s’ha mantinut en les
llistes d’èxits de la història de
la música, amb més de 45 milions de còpies venudes.
Encara ara, el mític grup té
multitud de fans que continuen escoltant els seus àlbums.
Alguns potser ja els han vist
en directe i altres mai.
Per a tots ells Echoes vol
oferir el seu treball amb un
reproducció fidel de les versions originals d’aquelles
gravacions.
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“Quan jugàvem a al carrer...”, altrament la Colla
de la plaça de la Creu
CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Q

uan jugàvem a al carrer...” vol ser a més de
la veu de la memòria
de més d’una dècada, un elogi a l’amistat; una amistat, de
primer, de 7 amics, i més tard,
incrementada amb 10, que des
dels anys 50’s s’ha fet sempiterna perquè que es va construir –a la meva manera de
veure- amb els millors valors
de la infància: la innocència,
l’honestedat i la generositat .
Es tracta, doncs, d’una resumida crònica de la Igualada
dels anys 50’s, obtinguda de
la mà dels seus protagonistes i focalitzada a l’ entorn de
la plaça de la Creu; un indret
molt proper si es considera
que tots havien estat alumnes
-de petitons- de la Divina Pastora. I, a resultes d’això, a partir dels 7 o 8 anys, aquests nens
van convertir aquesta plaça en
el seu punt de trobada i se la
van fer seva.
D’antuvi, una mirada al passat ens presenta una Igualada
dels anys 50’s en què aquests
nens –majoritàriament- havien nascut a la pròpia llar d’un
part assistit per una llevadora.
Ells van ser criatures de pit i
de bolquers de gasa, rentats
a mà i assecats al sol. El seus
passeigs va ser a dalt d’un voluminós cotxet de ferro. I, escassament visitaven al metge
si no és que estiguessin malalts o s’haguessin de vacunar.
Igual que a totes les criatures,
a ells se’ls va batejar per l’Església en el sí d’unes celebra-

Dalt.- X. Roig, C. Paradell, Xospi, A. Tomàs
Sota.- J. Valiente, R. Paradell, P. Soler.

cions familiars molt íntimes.
El xumet era un clàssic i els
sonalls i ninots també; eren els
artefactes que els entretenien
durant llargues hores de bressol sense interrompre quasi
mai el feinegi domèstic de les
mares.
Alguns diumenges a la tarda,
a part del cinema, les famílies
anaven a veure algun partit de
futbol o bé alguna carrera de
bicicletes al Velòdrom, espe-

rant des de la grada veure si
naixia algun ídol sobre la pista
de ciment. Però, seria el futbol
l’esport que s’aniria imposant
sobre altres espectacles; no
sense treure mèrit a les importants competicions de natació
dels mesos d’estiu.
En un altre sentit, els imperatius morals del règim franquista van contribuir a què
moltes festes tinguessin un
exprés caràcter religiós -sem-

Plànol dels punts de procedència.

pre en honor a verges o santsamb la qual cosa poc es podia
aspirar a estadis de diversió.
Així, aquests nens, a més de
participar –des de l’escola- de
la tradicional “hora santa” i
demés oficis, eren convidats a
fer d’escolanets amb la possibilitat de viure la dura experiència d’acompanyar el sacerdot en els actes fúnebres.
I, des de l’àmbit del lleure, en
un temps en què alguns carrers encara estaven sense llambordes, excepte els del centre,
ells gaudien dels seus patinets
o bicicletes, fent-se seva la ciutat. A les seves hores lliures,
que eren moltes, es trobaven
per a jugar des de la tarda fins
al vespre, ocupant gairebé
mitja plaça de la Creu amb els
seus jocs. Així, de tornada de
l’escola, berenaven acompanyant-se de les típiques sèries
radiofòniques infantils com:
“El tambor” o “Pepe Iglesias,
el Zorro”, entre d’altres, amb
la cançó del “Cola Cao” com a
rerefons; una lletra que els va
quedar ben gravada a la mollera.
Tot seguit, anant cap a la plaça,
era habitual d’entretenir-se pel
carrer observant el funcionament dels tallers o comerços;
espais on es constatava que
-llavors- tothom tenia feina.
De passada, quan es descobria
alguna casa abandonada o al-

gun solar era com obrir una
caixa de sorpreses; qualsevol
cosa podia suposar una oportuna troballa. Puntualment,
un cop formada la quadrilla,
es jugava a l’amagatall, a les
fletxes, a les boles, a patacons,
a les xapes, a cavall fort, al
mocador o amb l’escorça. I, és
aquí que, a nivell anecdòtic,
tots recorden que baixaven a
la riera i es dedicaven fins i tot
a tirar pedres a xavals d’altres
quadrilles. Una altra història
eren les caminades cap a la
creu d’en Maginet, des d’on
enfilaven camí amunt la Costa
del Carme fins a arribar més
enllà de la Font Trobada; llocs
recòndits que guarden molts
dels seus secrets.
Si bé deixen petjada saltar-se
les prohibicions de fumar cigarretes; ells van estrenar-se
amb unes arrugades i dolentíssimes cigarretes d’anís
(anomenats “matafaluga”) que
apuraven passant-se’ls d’un a
l’altre. Seguidament, van venir
els “Bisonte” que se’ls amagaven als marges del Rec. Això
no obstant, mai no oblidaran
aquell regust de mastegar pals
de regalèssia o bé les barres de
regalèssia negra tan enganxoses. Ara bé, com a extres: els
“Chupa Chups” i els xiclets
Bazooka.
Tanmateix, hi ha alguns episodis considerats del tot ines-

R. Paradell, X. Roig, J. Carpi, P. Soler, C. Paradell, J. Valiente, A.
Tomàs, Xospi, P. Aribau, J. Barrieres. Foto: Carmel.la Planell.
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borrables: l’exposició de pessebres a la plaça, amb motiu
del Nadal; la Fira de Reis, amb
els xarlatans venent flassades;
la gran atracció i aventura dels
cotxes de xoc; el ritual estiuenc de donar un cop de mà
a la parada de síndries i melons; àdhuc les nits baixant les
famílies a prendre la fresca al
carrer o als bancs de pedra de
la plaça.
A mesura que passaven els
anys, certs avenços van conduir al pas dels fogons de petroli cap a les primeres cuines
de butà, de les neveres de gel
als frigorífics elèctrics, i sobretot de les ràdios –de sobre el
bufet- als transistors amb piles
i als primers televisors, amb
més moble que pantalla. En
qüestió de temps es començarien a fabricar unes joguines:
els “Juegos reunides”, Geyper
o bé l’“Scalextric”, i d’altres,
que contribuirien a què els
nens no passessin tantes hores
al carrer. De retruc, la ciutat
s’anava omplint de més pisos
i pisos, que configuraven nous
barris; deixant els vells carros
–del passeig de les Cabres- només per als dies de mercat. La
ciutat no tardaria a omplir-se
amb els primers utilitaris:

Plaça de la Creu, l’any 1954.

el 600 i el 124, i amb motos
Mobylette i vespes Lambretta. En conseqüència, el carrer deixava de ser de i per als
nens.
El següent capítol és que
aquests nens van passar de ser
nens a ser adolescents. A l’escola hi havia bons i mals estudiants. En molts casos, ells
no van arribar a cursar d’altres

nivells que el batxillerat elemental i ben d’hora (sobre els
catorze anys) van posar-se a
treballar a mitjan dels 60’s, la
dècada en què va començar a
canviar el mon... Era el nou
període que, gràcies a idees i
corrents vinguts de fora, van
veure uns canvis rellevants
en els costums i en la manera d’entendre el mon i la vida;

una albada de la que se’n van
fer ressò aquests adolescents
bo i lliurant-se cada un a uns
nous horitzons.
Al capdavall, el tocadiscs lliscant la seva pua de diamant
sobre els moderns discos de
vinil de músiques estrangeres se sumaria a deixar enrere
aquell món de nens de pantalons curts i de cames plenes

d’esgarrapades de tant jugar.
En aquest acte, mirar enrere
i reinterpretar aquells anys ha
estat -per a tots ells- descobrir
una veritat espaterrant: que
els nens i adolescents d’aquella
època eren capaços d’inventar
un tot del no-res i sabien gaudir amb les situacions de joc
creades per ells mateixos.
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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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Carme Junyent visita
l’institut Joan Mercader

Concert “Cordes de cine” amb l’OJC,
als Hostalets de Pierola
MÚSICA / LA VEU

D
LLENGUA / LA VEU

E

l passat dia 5 de febrer,
Carme Junyent, lingüista especialitzada
en llengües africanes i llengües amenaçades, va visitar
l’institut Joan Mercader per
fer una conferència sobre
la diversitat lingüística. Va
assistir a la conferència tot
l’alumnat de 2n de batxillerat
com a part de la matèria de
Llengua catalana i literatura, així com l’alumnat de 1r
d’ESO de l’optativa Fem de
periodistes.
Carme Junyent va parlar de
la diversitat lingüística i va
donar algunes xifres sorprenents, com ara que es parlen
unes 6000 llengües al món,
però que més del 50 % podrien estar amenaçades. Va
explicar la importància de
preservar la diversitat lingüística, ja que les llengües són no

només un mitjà de comunicació sinó també una manera única d’entendre el món.
Va descriure també diferents
mètodes que s’han fet servir al llarg de la història per
aniquilar les llengües (càstigs
i vexacions, desplaçaments
forçats, segrest de nens...) A
continuació, va exposar la situació actual del català i va fer
algunes propostes per assegurar-ne el futur.
Va ser una exposició interessantíssima per entendre
i reflexionar sobre diversos
temes de sociolingüística:
bilingüisme,diferència entre
llengua i dialecte, què vol dir
saber una llengua?, per què
al llarg de la història s’ha intentat fer desaparèixer tantes
llengües? La conferència es va
tancar amb un torn final de
preguntes en què van sorgir
també qüestions molt rellevants.

Anem al teatre!
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iumenge, 16 de febrer a les 6 de la tarda
tindrà lloc el concert
“Cordes de Cine” a càrrec de
l’Orquestra Julià Carbonell de
les Terres de Lleida, dirigida
per Alfons Reverté, amb Joan
Espina de concertino i arranjador, amb Cordes de Cine,
un concert de bandes sonores
de pel·lícules com, La Lista
de Schindler, El Violinista a
la Teulada, Psicosi, Cinema
Paradiso, Jurassic Park entre
d’altres.
El concert, organitzat pels
Amics de la Música dels Hostalets de Pierola, serà a l’Auditori Cal Figueres.
L’Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de
Lleida – OJC, promoguda
per la Fundació Julià Carbonell, va néixer l’any 2002 amb
l’impuls de la Diputació de
Lleida com a eina cultural al
servei de tot el territori i amb
un objectiu ben clar: facilitar
l’accés a la música simfònica i
de cambra a tots els ciutadans
sense excepció. La Paeria de
Lleida, conscient de la importància i significació que representa l’Orquestra, se suma
també posteriorment com a
entitat que participa i dóna
suport a l’OJC.
A part d’aquest fort compro-

mís i vocació social l’OJC també s’ha implicat constantment
en tota mena de projectes que
impulsen i incentiven la creació musical actual i la recerca
musicològica, treballant alhora sota la batuta de nombrosos
directors convidats de casa
nostra i estrangers així com
també amb destacats solistes.
L’Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de
Lleida (OJC) vol gaudir amb
tots vosaltres de la música de
les visions per a orquestra de
corda de diverses bandes sonores que el gran violinista
Joan Espina ens suggerirà com
a violí solista.
Així, podrem rememorar pel·
lícules com Psicosi, la Llista
d’Schindler, Cinema Paradiso
o el Violinista a la teulada en-

A CHORUS LINE TEATRE TIVOLI

tre moltes altres.
Gaudim tots plegats, sota la
batuta del mestre Alfons Reverté, de la màgia de la música
amb l’OJC!
Programa:
- El violinista a la teulada (J.
Bock - J. Williams)
- La llista de Schindler (J. Williams)
- Psicosi. Suite (B. Hermann)
- Jurassic Park (J. Williams)
- Tauró (J. Williams)
- Yumeji - In the mood for love
(S. Umebayashi)
- Enrico IV - Oblivion (A. Piazolla)
- Por una cabeza. Tango (C.
Gardel / J. Williams)
- Cinema Paradiso (E. Morricone)
- Les bruixes d’Eastwick (J. Williams)

Temporada
2020 - 2021

Dissabte, dia 7 de març de 2020 Hora de sortida: 15.15 hrs.
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli. Entrades garantides a la platea
a partir de la fila 23

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

JUSTÍCIA TNC
Dissabte, dia 14 març 2020 Hora de sortida: 16.45 hrs.
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC. Entrades garantides a la platea
Després d’haver gaudit d’una carrera política brillant a les institucions catalanes, amb una vida pública immaculada, un destacat jutge
s’enfronta als fantasmes que li turmenten secretament la consciència. A les acaballes de la seva trajectòria, els dolors familiars heretats i les
dobles morals assumides amenacen amb fer trontollar l’edifici sencer del seu llegat. Guillem Clua debuta a la Sala Gran amb una obra sobre
les transformacions que durant les darreres dècades han alterat alguns imaginaris morals sobre els quals s’havien estructurat territoris
importants de la identitat catalana.
Fitxa artística Autoria Guillem Clua Direcció Josep Maria Mestres Amb Manel Barceló. Alejandro Bordanove, Marc Bosch, Roger Coma, Vicky
Peña, Pere Ponce, Josep Maria Pou, Anna Sahun, Anna Ycobalzeta i Katrin Vankova. Pagament al fer la inscripció - Places limitades

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

93 803 75 56
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El disseny amb cuir com a eina de canvi social a l’Xtremkuir
week, aquesta setmana a La Gaspar
DISSENY / LA VEU

L

a setmana del cuir o
Xtreemkuir week torna a l’Escola Municipal d’Art i Disseny La Gaspar
d’Igualada per explorar, un
any més, totes les possibilitats que ofereix aquest material. El motiu d’aquesta 5ª
edició, que arrencarà divendres 14 de febrer al mateix
centre, és estudiar nous camins i realitzar propostes
creatives per al sector dels
complements i de la moda
amb vocació social i a partir
de materials reciclats.
Aquest any, l’Xtremkuir es
tracta d’una col·laboració
entre l’alumnat del centre i
la firma de roba femenina
Dona Kolors. Aquesta organització sense ànim de lucre
té com a objectiu oferir una
oportunitat laboral a dones
en situació d’exclusió social,
fet que reafirma la creença
de La Gaspar en el disseny
com a eina de canvi social. La

participació en aquest projecte forma part del programa d’innovació pedagògica
Talent Creatiu i Empresa del
Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
Seguint els valors socials de
Dona Kolors, durant la setmana del cuir les i els estudiants treballaran en el disseny
d’una bossa reutilitzable i
portable, de baix cost, realitzada a partir del rebuig de les
empreses marroquineres, el
rebuig de la indústria del gènere de punt i la recollida de
roba de 2a mà. La bossa contindrà un codi QR que, en
escanejar-lo amb un dispositiu mòbil, permetrà conèixer
què és Dona Kolors i quins
són els valors sostenibles i
socials de la bossa.
L’activitat està dirigida a
l’alumnat del cicle formatiu de grau mitjà (CFGM)
d’Artesania de Complements
de Cuir i del cicle formatiu
de grau superior (CFGS)
de Gràfica Publicitària, els

quals treballaran per equips
i a temps complet, durant
set dies, en la resolució d’un
projecte col·lectiu a través de
l’ús de noves tecnologies i la
recerca de nous conceptes.
A cada edició es fa incidència en algunes qüestions del
pensament actual per tal
d’ampliar les competències de l’alumnat. Els temes
d’aquesta edició són l’aprenentatge basat en projectes

reals, el disseny per al reciclatge, l’economia circular i
la programació de codis QR.
Els objectius de les jornades són treballar la formació vivencial, col·laborativa
i transversal entre diferents
àmbits del coneixement per
tal de fomentar la millora
educativa.
Durant la setmana, tindran
lloc diverses conferències
obertes al públic per ex-

plicar què és l’XtremKuir i
aprofundir en conceptes rellevants sobre el disseny. A
la presentació de divendres
14, hi assistirà el dissenyador industrial Curro Claret,
la firma Dona Kolors i la
botiga de segona mà Makeo.
Divendres 21 es celebrarà la
clausura de l’activitat a l’Adoberia la Bella i es presentaran
públicament els treballs resultants.

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.
ANY 1880. AULA DE LES ESCOLES DE L’ATENEU IGUALADÍ
Observeu els dos mapes del fons: el d’Espanya i el de Catalunya! Eren els anys del triomf de La Renaixença.
Les Escoles van començar a funcionar amb la creació de l’Entitat, el mes de setembre de l’any 1863.
Dades d’Arxiu:
L’ensenyament era per a adults i es feia als vespres. El 1864 es
va inaugurar l’Escola de Dibuix. A l’any 1871 es van iniciar les
classes de música.
Després, a l’any 1873 l’Ateneu va ser cremat a causa de la Guerra carlina, i les activitats escolars es van aturar fins al 1877.
El 2 de gener del 1890 es van iniciar les Escoles diürnes, destinades als nois de més de vuit anys, i sota la direcció del professor Francesc de P. Badós. A l’abril del mateix any, es van
establir classes de francès i de teixits.
Al segle XX, i en concret a l’any 1908 es van iniciar les Escoles
diürnes per a nenes, a càrrec de la professora Delfina Badós.
També durant aquest curs es van obrir unes classes de coneixement de la llengua “Esperanto”.
I... molta història més!

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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Lluc Salellas va presentar Aquest dissabte la Galàxia Poètica
Joan Pinyol a Girona
amb poesia de temàtica sobre La
Família
POESIA / LA VEU

D

issabte 15 de febrer
tindrà lloc la Galàxia
Poètica, projecte poètic impulsat per l’Associació
Cultural Galàxia d’Igualada.
En aquesta ocasió s’han inscrit 6 rapsodes: Jordi Palle-

LLIBRES / LA VEU

A

hir dijous 13 de febrer
va tenir lloc la 39a
presentació del llibre
“Avi, et trauré d’aquí!” (Saldonar edicions) de l’escriptor
capelladí Joan Pinyol a la Sala
Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona. L’encarregat
de donar a conèixer el llibre
va ser el periodista i politicòleg Lluc Salellas, germà de
Benet Salellas, advocat d’Anna
Gabriel i membre de l’equip
de defensa de Jordi Cuixart en
el judici de l’1 d’octubre.
L’acte era organitzat per la
Llibreria Les Voltes i va començar a les set de la tarda
amb la participació també de
l’autor, que dissabte passat va
donar a conèixer la seva lluita
per treure l’avi matern del Valle de los Caídos en un acte a
l’Ateneu La Baula de Lleida en
què es va iniciar una campa-

nya de recollida de signatures
per dignificar els presoners
republicans que van ser tancats a la Seu Vella, entre els
quals el seu avi, després que
es convertís en camp de concentració des del 1938 i fins al
1940. En el transcurs d’aquest
acte, organitzat per quinze entitats i al qual van assistir més
d’una seixantena de persones,
entre les quals tres regidors
de la Paeria de Lleida, Pinyol
va insistir en la proposta de
fer arribar a les famílies dels
502 cossos que el 1965 es van
traslladar des de la capital del
Segrià al Valle de los Caídos,
les fitxes individuals que en el
seu moment es van elaborar
amb indicació del lloc exacte
de la inhumació dins el mausoleu franquista i que mai van
arribar a les respectives famílies. Els responsables del consistori lleidatà en van prendre
nota.

rols d’Igualada, Maria Rosa
Closa d’Igualada, Montserrat Aloy i Albert Claramont
de Tàrrega i Eusebia Fanega
i Narcís Viarnès d’Igualada.
També ens acompanyaran
durant el recital els dos músics Pep Costa i Arnau Costa
d’Igualada on ens interpreta

cançons pròpies amb guitarra i caixó. Començarem a les
18 h a l’Espai Cívic Centre
d’Igualada. Entrada lliure
per gaudir del recital.
Per a més informació podeu
enviar email: associacioculturalgalaxia@gmail.com/ tel.
636 919 373 (Lourdes)

De Montserrat a Egipte amb Irene
Cordon de la mà d’AUGA
CULTURA / LA VEU

A

principis del segle
passat un jove monjo
de Montserrat, el pare
Bonaventura Ubach, empren
un llarg viatge a Egipte i les
terres bíbliques. L’objectiu és
conèixer els llocs on va viure
Jesús per tal de fer la traducció de la Bíblia al català amb
més fonaments. Fins llavors
les bíblies eren totes en llatí i
només a l’abast de sacerdots i
monjos.
Realment el viatge fou llarg,
prop de quaranta anys, amb
breus tornades a Montserrat
per tal de portar feina feta i
objectes adquirits en l’aventura. Fruit d’aquell esforç il·
lusionat del Pare Ubach, avui

Montserrat compta amb un
Museu Bíblic de molt nivell i
de visita obligada.
I tot plegat ens ho va explicar
magistralment Irene Cordón,

jove Doctora en Arqueologia
que rebé llargs aplaudiments.
I el proper dilluns torna Pau
Fuster i la seva vivència del
jazz.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

L’escut d’Igualada

E

l segell municipal que feu servir
Igualada quan rebé el títol de
“Carrer de Barcelona” (1381) sí
que tenia forma cairada. L’escut d’Igualada de majòlica, de colors, que era a
la façana de les carnisseries, (“pajarera”) també era romboïdal. Malauradament es va perdre en l’enderroc. Però,
l’escut que figura a la casa Consistorial
d’Igualada no té aquella forma geomètrica.
Potser els artistes igualadins que han
dissenyat portades dels programes festamajoners, han contribuït a que no
tingui la forma cairada, que proposa
la Generalitat. Repassant la col·lecció
de dits programes, hom pot observar
com -pràcticament en totes les edicions- està dibuixat de forma ovalada

o circular, prescindint de normatives
heràldiques o nobiliàries.
Parlant d’aquests escuts observem que
Antoni Camps Dalmases, en 1930,
optà per donar a l’escut d’Igualada
tot el protagonisme de la portada. En
1950, J. Bella, de la impremta Bellapuig, es decidí per una igualtat. Tan
igual que quasi es pot considerar un
plagi de la portada de vint anys abans.
Sí que li donà certa diferència. Camps
Dalmases feu el dibuix bicolor, Bella el
feu multicolor i adjuntà les palmes de
llorer i d’olivera, però l’ornamentació
de la part superior de l’escut té també
fruites i els ornaments de la part inferior tenen unes certes coincidències
Així és que en Bella, si no feu un plagi
poquíssim li va faltar....
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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

“SOTOBOSQUE. El lado oculto de la Patagonia”, de
Xavier Mula, a La Gaspar

L

’estada a la Residència artística ‘Tribu de
Trueno’, de San Carlos de Bariloche (Patagònia argentina), a l’estiu del 2019, va ser
la font d’inspiració per a la creació artística de
“SOTOBOSQUE. El lado oculto de la Patagonia”,
una realització excepcional de l’il·lustrador Xavier Mula, presentada, des d’aquest 10 de febrer, a
la Sala d’Exposicions de l’Escola municipal d’art
i disseny La Gaspar. Aquí, la serigrafia, les cianotípies, els acrílics i alguna escultura han estat els
recursos tècnics dels que s’ha servit -aquest artista- per a la representació figurada de monstres i
altres éssers fantàstics que han format part des de
temps ancestrals de la vida dels maputxes, dins de
l’inabastable territori màgic i misteriós de la regió
de la Patagònia.
Pas a pas per aquesta exposició, de les paraules
del Xavier se n’obté que totes les obres comparteixen un tret en comú: són el resultat d’una execució ràpida en què preval un treball intuïtiu i
amb propòsits summament expressius; una labor
on predominen l’experimentació i el procés per

davant dels acabats finals.
De fet, el punt de partida –segons ell- era ben
senzill: es tractava de dur
a terme un exercici lúdic
amb les distintes representacions a base d’experimentar i construir tot un
univers imaginari a partir
d’un procediment creatiu
compartit. I, de retruc, la
més gran complaença per
a aquests resultats –per a
ell- s’obtenia de l’acte d’enriquir-se a través del coneixement d’una altra cultura, dels altres artistes de
la residència i de les persones descobertes al decurs
del viatge; en definitiva, de les experiències viscudes i els meravellosos paisatges de la Patagònia.
Tanmateix, en cap cas no es pot passar per alt el
valor més personal que pot atorgar l’experiència d’un viatge a la Patagònia. Això és, conèixer
la seva gent i els seus costums, moure’s i endinsar-se per la seva terra, respirar el seu aire ... és
realment emprendre un viatge pels camins més
insòlits dels fets sobrehumans i de la màgia. I tots
els passos condueixen a una connexió amb un mateix i a una sensacional interacció amb la Natura;
endemés d’enfrontar-se als possibles monstres que
interfereixin en el camí però dels quals se n’aconsegueixen sàvies lliçons. Efectivament, així va
néixer “Sotobosque”, en tant que una descoberta
en primera persona d’una terra tan antiga amb
una ferma resolució de defugir qualsevol pressió
pel temps de realització amb la finalitat de gaudir
plenament de l’experiència.
Des d’un vessant temàtic, “Sotobosque” ja imprimeix tot un referent geogràfic i històric, especialment, en el sentit de fer esment i descriure la part
més ombrívola, desconeguda i temuda de bosc,
aquella que bressola l’escenari on habiten aquests
sorprenents monstres de la Patagònia, que han
inspirat aquest increïble relat artístic. El fet és
que, des de l’inici dels temps, els grups tribals i els
pobles de la Patagònia (de la mateixa manera que

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

a la resta del món) han estat recelosos o bé han
experimentat diversos episodis d’aprensió davant
l’obscura fondària dels boscos; en sí, un desassossec inherent a la condició humana perquè preval
la creença secular que un bosc és indret salvatge,
enigmàtic i tenebrós, casal oportú per a qualsevol
imaginari de monstres i esperits. Temuts i, alhora,
venerats, molts d’aquests éssers han passat a convertir-se en els protagonistes d’aquesta exposició.
Xavier Mula és un il·lustrador i dissenyador gràfic
igualadí, nascut el 1983, i fill també d’un professional del disseny; que treballa com a freelance en
el camp de la publicitat i del periodisme, així com
en l’àmbit educatiu a l’Escola de Disseny La Gaspar de la nostra ciutat.
El seu treball ha estat premiat en diversos concursos, entre els que destaquen el Gold Laus 2014
(Espanya) // Museum and the Web Award 2014
(EUA) // Premi Junceda 2014 (Espanya) // la selecció al Catàleg Iberoamericà d’Il·lustració 2016
(Mèxic) // Ijungle Illustration Awards 2018 (Itàlia). Actualment està representat internacionalment a Estats Units per l’agencia Spinning Yarn i
a UK per l’agencia Beehive Illustration; i treballa
per a clients com HarperCollins, Oxford University Press, Forbes, Editorial SM, Editorial Cruïlla, Ajuntament de Madrid, i Sàpiens, entre molts
d’altres.
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AGENDA
DIVENDRES 14
DILLUNS 17

CLUB TERRITORI FANTÀSTIC
Igualada
Club de lectura adreçat a joves de més de
14 anys a qui els agradi el gènere de literatura fantàstica. Comentari del llibre “La filla que no existia”, de Natalie C. Anderson
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central.

CONFERÈNCIA/MÚSICA
Igualada
Pau Fuster “El jazz a Nova Orleans”
Podem afirmar que a Nova Orleans és el
bressol del jazz. En aquesta xerrada podrem escoltar el jazz més antic, el dels inicis. Organitza: AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DANSA
Igualada
Festival de dansa pel càncer infantil
Hi participaran diferents grups de dansa
de la ciutat i la recaptació íntegra anirà
destinada a l’Hospital Sant Joan de Déu,
per a la investigació d’aquesta malaltia
Divendres a les 8 del vespre al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 18
TALLER
Capellades
Segon Taller de màgia amb Cristina Ferrer
Dimarts a les 6 de la tarda a al Biblioteca
el Safareig

TEATRE
Igualada
“Bollywood, Bombay, Barcelona” Inspirats en Bollywood, la companyia Dúo Fàcil i Líquido Teatro ens porten el drama
de l’emigració, des d’una mirada càlida i
amable.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.

DIMECRES 19

CLUB DE LECTURA
Vilanova del Camí
Trobada de perosnes adultes que han llegit
un mateix llibre. En aquesta ocasió “Un
hivern a Mallorca” de George Sand.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda i a 2/4
de 8 del vespre a la biblioteca de Can Papasseit.

TALLER
Igualada
Curs d’escriptura creativa 5
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.

CINEMA
Capellades
Projecció de la pel.lícula “La biblioteca
dels llibres rebutjats”.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló
Rosa de la Lliga.

TEATRE
Igualada
“Bollywood, Bombay, Barcelona” Inspirats
en Bollywood, la companyia Dúo Fàcil
i Líquido Teatro ens porten el drama de
l’emigració, des d’una mirada càlida i amable.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora.

DISSABTE 15
POESIA
Igualada
Galàxia Poètica Poesia de temàtica “Família”. Tens l’oportunitat de venir a recitar
poesia amb acompanyament d’un altre art
o company artista: pintura, dansa,teatre,
música...
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic
Centre.
MÚSICA
Igualada
Echoes Of Pink Floyd
El grup porta a Igualada una fidelitat sorprenent al so de la mítica banda britànica
i un espectacle impressionant de llums i
projeccions.
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Teatre
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Calaf
“CIRCUS”. Espectacle de circ
Xarlot, un dels personatges més cèlebres
de la primera meitat del segle XX, sortint
del món del cinema, ens farà una exhibició
amb els seus patins de quatre rodes. Organitza Xarxa Calaf.
Dissabte a les 6 de la tarda al Casino .

DIUMENGE 16
TEATRE
Igualada
“En Patufet (i els seus pares)” de Teatre Nu
“Hi havia una vegada un aentranyable
parella a qui agradava cantar, cantava ell,
cantava ella....”. Organitza Xarxa Igualada
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre
Municipal l’Ateneu

TEATRE
Igualada
“Bollywood, Bombay, Barcelona” Inspirats
en Bollywood, la companyia Dúo Fàcil
i Líquido Teatro ens porten el drama de
l’emigració, des d’una mirada càlida i amable.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de
l’Aurora.
MÚSICA
Masquefa
Masquefa sona bé. Concert a càrrec de
Barcelona Clarinet Players
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala polivalent Rogelio Rojo
MÚSICA
Els Hostalets de Pierola
Concert a càrrec de l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les Terres de Lleida amb
“Cordes de cine”. Organitza Els Amics de la
Música dels Hostalets de Pierola.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala polivalent Rogelio Rojo
TEATRE
Vilanova del Camí
Espectacle “El circ dels impossibles” amb
el Mag Stigman. Organitza Xarxa Vilanova
Diumenge a les 12 del migdia al centre polivalent de Can Papasseit
TEATRE
Vilanova del Camí
Espectacle familiar amb al companyia de
Jordi Bertran presentant “Circus”.. Organitza Xarxa Capellades.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la
Lliga

MÚSICA
Igualada
Una nova classe de Swing Jam al teu Ateneu!
Ho organitza: Swing Anoia.
Dimecres a les 9 del vespre al Cafè de
l’Ateneu Igualadí.
TALLER
Òdena
Taller de cuina per a nois i noies a partir
de 10 anys.
Dimecres a les 5 de la tarda a l’Espai Jove
CONTES
Òdena
Cantacontes per nadons, amb Marina Gil.
De 0 a 3 anys
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la biblioteca l’Atzavara.

DIJOUS 20
7 D’EXPERIÈNCIES
Piera
Natza Farré. Curs de feminisme per microones ofereix un curs de feminisme exprés,
amb raons i arguments, dades i exemples,
humor, ironia i un punt de sarasme per reforçar el paper del feminisme en la nostra
societat..
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.
TALLER
Sta. Margarida de Montbui
Taller-xerrada “Mindfulness per a la gestió
d’estrés”. Adreçat a persones que vulguin
reduir l’estrés i millorar el benestar”. A càrrec d’Anna Guinaldo, psicòloga i psicoterapeuta
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Mont-Àgora.
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Dones en peu de guerra
Estrena • El escándalo
REDACCIÓ / RAMON ROBERT

C

harlize Theron, Nicole Kidman
i Margot Robbie (excel·lent!)
protagonitzen l’autèntica història de les dones que van treure a la
llum l’escàndol que va fer trontollar
els fonaments d’un dels més importants emporis de comunicació dels
Estats Units. Dirigida per Jay Roach,
El escándalo compta també en el seu
repartiment amb John Lithgow, Kate
McKinnon, Connie Britton i Malcolm
McDowell.
Basada en un escàndol real, la pel·lícula relata la determinació de unes dones
que van desemmascarar i enfonsar a
l’home que va crear l’imperi mediàtic
més poderós i controvertit de tots els
temps, Fox News, mitjà afí al partit
republicà. Així doncs, aquesta és una

pel·lícula sobre el coratge d’unes dones
cansades de suportar assetjaments laborals i sexuals, manipulacions informatives i altres greuges instigats pel
poderós magnat Roger Alies, un home
sempre preparat per utilitzar la seva
influència i els seus recursos per acabar amb qualsevol possible adversari.
Tan sols un any després, a l’octubre de
2017, el New York Times informaria
sobre múltiples acusacions contra el
tità de la indústria de l’entreteniment
Harvey Weinstein, una història que
explotaria a continuació, per convertir el reduït moviment preexistent del
MeToo en un enorme fenomen global.
En aquells dies, estava clar que els codis corporatius de silenci estaven saltant pels aires en totes les indústries.
Les dones començaven a guanyar batalles fins llavors perdudes.

Extraordinària
Estrena • 1917

Pares i fills

Cicle Gaudí • La hija de un ladrón

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

E
REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

S

egueix en cartell 1917, una de les
millors pel·lícules de l’any, que
acaba de ser guardonada amb
tres Oscar. S’hi explica la història de
dos joves soldats britànics en plena
Primera Guerra Mundial. En un símil
de cursa contra rellotge, els dos soldats
hauran de travessar el territori enemic
per lliurar un missatge que podria salvar la vida de 1600 dels seus companys
soldats, entre ells el propi germà d’un
d’ells. En aquesta envoltant experiència cinematogràfica, el realitzador Sam
Mendes submergeix als espectadors

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

l dijous 20 de febrer, a les vuit
del vespre, a l’Ateneu Cinema
i dintre del Cicle Gaudí, el
Cineclub presenta la producció del
2019 La hija de un ladrón, de Belén
Funes.
El problema del pare de la Sara no
és només que sigui lladre. Ha estat
anys a la presó i l’ha deixada sola;
ara, ella vol formar una família amb
el seu nen i el seu germà petit, però
l’home torna i ella pensa que és una
mala influència.

Relacions entre pares i fills i una mirada als marges de la societat en un
film que adopta l’estil i el compromís
del cinema social europeu (germans
Dardenne i similars) i que aconsegueix arrodonir la seva mirada naturalista gràcies a la interpretació
excel·lent de la jove Greta Fernández, a qui acompanya el seu pare en
la vida real (Eduard Fernández) fent
del pare en la ficció. Al film li han
plogut els premis en tots els festivals
recents, del Gaudí al Goya i podria
ser la millor òpera prima de la temporada.

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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SONIC, LA PELÍCULA
Estats Units. Fantasia. De Jeff Fowler. Amb James Marsden, Jim Carrey.
Retrobem a Sonic, el superheroic eriçó blau de la famosa
sèrie de videojocs de Sega. Ara viurà aventures i desventures
quan coneix al seu amic humà i policia, Tom Wachowski.
Sonic i Tom uniran les seves forces per intentar aturar els
plans del malvat Dr Robotnik, que intenta atrapar a Sonic
per tal d’emprar els seus immensos poders per dominar el
món.
LA INOCENCIA
Espanya. Dramàtica. De Lucía Alemany. Amb Carmen
Arrufat, Laia Marull, Sergi López
Lis és una adolescent que somia amb sortir del seu poble,
encara que sap que per aconseguir-ho haurà de lluitar durament amb els pares. És estiu i Lis es passa el dia jugant als
carrers de la vila amb les seves amigues i tontejant amb un
xicot. Però aquest estiu idíl·lic arriba al final i, amb l’inici de
la tardor, Lis descobreix que està embarassada.

INTEMPERIE
Espanya. Drama. De Benito Zambrano. Amb Luis Tosar,
Luis Callejo, Jaime López .
Postguerra espanyola. anys 40. Un nen que ha fugit del seu
poble escolta els crits dels homes que el persegueixen, els sicaris del capatàs. Si vol allunyar-se d´ells, haurà de travessar
una plana infinita i àrida. Els seus passos es creuaran amb
els d’un pastor que li ofereix protecció i, a partir d’aquest
moment, ja res no serà igual per a cap dels dos. Basada en
una novel.la de Jesús Carrasco.
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.
EL ESCANDALO
Estats Units. Periodisme. De Jay Roach. Amb Charlize
Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman, John Lithgow .
Desconstrucció de la caiguda d’un dels imperis mediàtics
més poderosos i controvertits de les últimes dècades, Fox
News, i de com un grup de explosives dones va aconseguir
acabar amb l’home responsable de molts anys d’assetjaments i abusos: Roger Ailes

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
ADÚ
Dv: 18:00/20:30
Ds: 17:00/19:30
Dg: 16:30/21:00
Dll: 17:00
Dc: 18:15
Dj: 17:30
EL ESCANDALO
Ds: 22:00
Dg: 18;45
Dc: 20:45
LA HIJA DE UN LADRON (Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
DOLOR Y GLORIA
Ds: 18:00
DIOS MIO, ¿PERO QUE TE HEMOS
HECHO AHORA?
Dg: 18:00
INTEMPERIE
Dg: 19:35

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA GRAN

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

DOLOR Y GLORIA
Espanya. Drama. De Pedro Almodóvar. Amb Antonio
Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano.
Salvador Mallo, un director de cinema en període de crisi
rememora la seva vida i els seus amors. Recorda la seva infància en els anys 60, quan va emigrar amb els seus pares a
Paterna. Recorda als anys 80, quan va viure intensament a
Madrid. Recorda les seves passions i els seus desenganys.

SONIC
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:30/18:30/20:30
Dg: 16:45/19:00
SALA PETITA
1917
Dv: 18:15
Ds: 16:30/20:40
Dg: 17:00
LA INOCENCIA
Dv: 20:30
Ds: 18:45
Dg: 19:15
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/SONIC, LA PELÍCULA
Dv Dll a Dj: 17:55/20:00/22:00
Ds: 16:00/17:55/19:55/21:55
Dg: 12:15/16:00/17:55/19:55/21:55
2/SONIC, LA PELICULA
Dv i Ds: 17:00/19:00
Dg: 13:00/15:00/17:00/19:00
Dll a Dj: 17:00
2/PARASITOS
Dv a Dg: 21:00
Dll Dc i Dj: 19:00/22:00
Dt: 22:00
2/PARASITOS (VOSE)
Dt: 19:00
3/ FANTASY ISLAND
Dv a Dll Dc i Dj: 18:15/20:30/22:45
Dt: 18:15/22:45
3/ FANTASY ISLAND (VOSE)
Dt: 20:30
3/ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Ds i Dg: 15:40
3/ VOLANDO JUNTOS
Dg: 13:15
4/ HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE
Dv Dll a 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
5/ AVES DE PRESA Y LA FANTABULOSA
Dv Ds Dll Dc i Dj: 16:55/19:30/22:15
Dg: 13:45/16:45/19:30/22:15
Dt: 16:55/19:30
5/ AVES DE PRESA Y LA FANTABULOSA
(VOSE)
Dt: 22:15
6/ ADÚ
Dv a Dj: 17:15/19:45/22:10
6/ LA PATRULLA CANINA: RESCATE A
TODA VELOCIDAD
Ds: 15:55
Dg: 12:00/13:55
7/ EL ESCANDALO
Dv Dll a Dj: 17:25
Ds i Dg: 17:50
7/ FANTASY ISLAND
Ds i Dg: 15:40
7/ PARASITOS
Dv Dll a Dj: 20:10
Ds i Dg: 20:20
7/ MALASAÑA 32
Dv Dll a Dj: 22:45
Ds i Dg: 22:50
7/ FROZEN II
Dg: 12:45
8/LAS AVENTURAS DEL DR. DOLITTLE
Dv Dll a Dj: 17.40
Ds: 16:20/18:30
Dg: 12:50/16.20/18:30
8/1917
Dv Dll Dc i Dj: 19:40
Ds i Dg: 20:35
8/BAD BOYS FOR LIFE
Dv Dll a Dj: 21:55
Ds i Dg: 22:45
8/1917 (VOSE)
Dt: 19:40

䰀䄀 一伀嘀䄀
刀堀 ㈀
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gastronomia
Espai patrocinat per

Sopa d’all amb pernil i ou

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

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

• Grans d’all 8
• Pernil serrà 200 g
• Pebre vermell dolç 5 g
• Llorer 1 fulla
• Pa dur en llesques fines10
• Brou de carn1200 ml
• Ous (clares i rovells separades)
• Oli d’oliva verge extra

Elaboració:
Pelem els alls i els passem per
un premsa-alls o els piquem
finament. Escalfem l’oli en
una cassola àmplia i tirem l’all
a foc suau, tenint cura que no
es dauri o amargarà el resultat
final. Mentre l’all es cou, llesquem el pa i tallem el pernil
serrà en daus petits.
Afegim el pernil a la cassola,
juntament amb la fulla de llorer, i ho saltem durant un pa-

rell de minuts. A continuació
empolvorem el pebre vermell
per sobre i remenem (ull, que
no es cremi). Immediatament
després col·loquem les llesques
de pa per tota la superfície i
reguem amb el brou de carn.
Augmentem el foc per arrencar
de nou el bull, però el baixem
quan això passi.
Tapem la cassola i deixem coure
a foc suau durant 10 minuts. Remenem per trencar les llesques
de pa, que ja estaran ben amarades en brou. Afegim les clares
dels ous i remenem a el temps
que es quallen durant dos o tres
minuts. Apartem de foc, incorporem els rovells, tapem la cassola i deixem reposar les sopes
cinc minuts abans de servir.

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

· Esmorzars

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

I... bon profit!
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
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. Penitència tan dura que en lloc d’acabar amb la mort hi comença /
2. En qüestions de moral no vol raons. Cap per mantenir el pal ben dret / 3. Triple no mortal al carrer. Formalment sol ser objecte de burla. El mig de la meitat / 4. Poso a l’inrevés.
Resposta al qui denuncia la curtedat de la república / 5. Com a trapelleria és greu, com a
delicte, lleu. Punt àlgid de tots els perills / 6. Encenen encens. Eina d’oficina que es renova
cada dia / 7. Cotxe antic fet en una vuitanta per cent de seda. Per en Freud era la causa de
tots els nostres mals / 8. Far per veure la barca d’en Duran, el del gas. Estratègia de cara
a cor / 9. El beduí hi neix i l’anglès hi dorm. S’entreté amb la crosta. El cul d’en Jaumet /
10. Apartem de tot i de tothom. No siguis bàrbarament ruc, que és la nyonya / 11. Quart
de gram. De crispetes d’aquestes se’n podrien fer estores. Única Versió / 12. Ara fa tres o
quatre setmanes que el vam fer fora de casa. Nonagenari / 13. Vomitéssim discretament
girats. La deessa de l’Aldea.
VERTICALS: 1. Cordes per anar a mar, o més i tot. No critica el polígam, però el troba
massa ambiciós / 2. Arbre d’escassa ombra. Guirnaldes elaborades a mà. Sis dins del porró
/ 3. Cercle que no es fa a empentes ans a rodolons. Proveïdores de la fundació / 4. Sacsejar
a un ritme de pel·lícula. Paneres que no deixen veure el solt / 5. Estranyament afí. Formacions epidèrmiques imprescindibles pels fanerògams. Sovint en excedència / 6. L’esgrimista
el troba la mar de decoratiu. Lo lament del moment?: no, un llegum / 7. Sis sense seguretat
social. Si no fos per les sobralles es veurien els tallers. Tió en mal estat / 8. Planyé el company d’en Madí. Part de la moneda on es grava la llegenda (per exergia?) / 9. El germà bo.
Una falda així no et causarà mai insolació / 10. Ni mitja cerilla. Deixar els nervis a punt de
col·liri. A l’ànima de tot andí / 11. Tot just encetada i ja no es considera profana. Ucraïnès
sortit d’un úter deforme / 12. Consta de vuit elements, massa pocs per l’occipital. Fa segles
anava amb quadriga i ara amb un Skoda.

8

Sudokus

9

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències per Sílvia Magriñà
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Recordant al Dr. Josep M. Calvet

A

l’escriure un llistat de
persones, pots caure
en algun oblit i deixar
de referir-se algú. És cosa fàcil i que passa sovint. A mi va
passar-me en una necrològica,
en la que vaig esmentar a molta gent del carrer de l’Argent.
Vaig citar a l’Anita Tort, però
vaig ometre al seu germà, Jaume. No vaig relacionar, tampoc, a la M. Dolors Prat, vídua
Morera, això que en alguna
ocasió havíem ballat junts en
festes del carrer... Avui els cito
tot i que, segurament encara
es queda algú sense referència...
Aquesta nota, però, la redacto
especialment per a tenir un
record de la família Calvet,
amb la qual havíem estat veïns d’escala i, als quals, tampoc
vaig citar, tot i que vivien en
el pis de sobre casa... Pare i fill
foren metges i, curiosament,
ambdós tenien un llenguatge
de segon cognom. El gran es
deia Llaty i el petit, Francès...
Per raó d’edat, el Josep M. fou
amb qui més relació vàrem
tenir; anàvem als Maristes a
col·legi i havíem passat moltes
hores d’oci junts.
Ara, però, hem sabut que el
Dr. Josep M. Calvet va morir
l’octubre passat, als 87 anys
d’edat, però lamentablement
no vàrem tenir notícia del seu
traspàs. (a,c.s.)
Recordem que fou el primer

Director de la Fundació Sardà, cosa que li permetia visitar, gratuïtament, als pacients
igualadins, especialment als
afectats per la Diabetis, donat
que el creador de dita fundació, Joan Sardà Farriol era
compatrici nostre, i deixà la
seva fortuna per crear, en el
1973, l’expressada fundació.
Moltes vegades Calvet baixava
a casa nostra a jugar i, a voltes,
el meu germà i jo pujàvem al
seu pis.
Les nostres famílies varen tenir afectuosos lligams d’amistat i de convivència. Recordo
a la seva mare -la senyora Carmen- i a la seva germana Rosa
Maria, que estudiava farmàcia. Al pare el vèiem menys,
donat que es passava moltes
hores rebent visites. La germana gran la vàrem tractar més
quant era professora en el col.
legi de les Escolàpies d’Igualada, donat que era monja de
dita ordre.
Quan el Dr. Calvet marxà a
residir a Barcelona, amb el
Serradell i el Lluís havíem endegat algunes trobades -amb
àpat inclòs- en les quals evocàvem les nostres comuns i compartides vivències d’infantesa
Recordem, aquelles les hores i hores que havíem passat
junts jugant a: “comèdies inventades”, que representàvem,
a l’entrada de casa, per a tota
la quitxalla del carrer. Eren

unes funcions sense argument
en les quals els actors anàvem
fent respostes improvisades,
a manera de diàleg... Els diumenges, a la tarda, junt amb el
Lluís Elias, el Paco Serradell,
el Pere Clemente i el Calvet,
jugàvem campionats de futbol
amb botons. Anàvem a Cal
Perico, a comprar-ne d’abric,
tota vegada que eren més
grossos i ocupaven més lloc en
les porteries que ja teníem fetes amb “Meccano”... El Calvet
era el cervell que establia les
regles de joc... Ell arribà a inventar uns partits amb cromos
i daus, amb els quals establíem
les jugades. El “camp” de futbol era el taulell de fusta de la
botiga dels meus avis... Passàvem l’estona jugant i escoltant
les retransmissions que feia
el, llavors famós Matias Prats
(pare), per l’emissora de Ràdio
Nacional d’Espanya (RNE).
Fou enterrat, en la intimitat,
el 20 d’octubre del 2019, cinc
dies després del seu traspàs,
cosa que ens fa suposar que
havia deixat el seu cos per la
ciència. L’esquela mortuòria
no fou publicada a les pàgines
de “La Vanguardia”, fins el dia
21, o sia l’endemà del seu enterrament.
Trametem el nostre sentit condol, a la seva esposa, fills i néta
i a la resta dels seus familiars.

Teresa Vilanova Coca
Morí cristianament el passat dia 7 de febrer
a l'edat de 93 anys

El teu espòs, fill i esposa, filla, nets, amics i
resta de familiars, et tindrem sempre present
en el nostre record i estima per sempre més.
Descansa en pau

En record de:

Jordi Sabater i Cardús
Morí el 7 de febrer de 2020, als 92 anys,
després de tota una vida dedicada a l'ofici de
forner i a la divulgació dels fets més importants
de Capellades, bàsicament culturals, a través
de Ràdio Capellades i Capellades TV. La seva
tasca enregistrant i donant a conèixer tota
mena de concerts, obres de teatre, conferències, festes populars i actes polítics és un llegat
important que ens ajudarà a recordar-lo amb
afecte i admiració.

Josep Elias Farré
Capellades, febrer de 2020

SANTORAL
Febrer

Rosa Marquillas Termes
Vídua de Francisco Badia Tarragó

Morí cristianament el dia 7 de febrer a l’edat de 95 anys.
Els teus familiars i amics et tindrem sempre present
en el nostre record i estima.

14: Ciril; Metodi; Valentí; Antoni .
15: Faustí i Jovita; Geòrgia; Claudi de La Colombière
16: Onèsim; Juliana; Honest; Porfiri.
17: Aleix Falconieri; Ròmul; Silví.
18: Simó; Eladi; Bernadeta Soubirous .
19: Gabí; Conrad de Piacenza; Jordi
20: Nemesi i Potami; Eleuteri ; Amada

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

Montmaneu, 9 de febrer de 2020

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

·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 14:

JUVÉ

De dilluns a divendres
Av.9hMontserrat,
de
a 14h i de 15h a 27
20h
Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant
11
DISSABTE
15: Isidre
ESTEVE
Igualada

Av. www.dentaligualada.com
Països Catalans, 101
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 16:

TORELLÓ
ORTOPÈDIA CASES

P. Verdaguer, 82

24h
OBERTA

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

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

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

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

DILLUNS 17:

ADZET

Av. Barcelona, 9

Girona, 1

93les
806 00
44
A partir del dia 01/06/19 canviarem
quotes,
VILANOVA DEL CAMÍ
Per
Publicitat:
conseqüentment a les properes publicacions
dels
s’haurien
93anuncis
804 24
51 d’actualitzar.

publicitat@veuanoia.cat

Ma DOLORS
CAPELLADES

DIMARTS 18:

SECANELL

Òdena, 84
DIMECRES 19:

MISERACHS

Rambla Nova, 1

psicologa

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

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

VIDAL MARURI

psicologa col. num 19.304
Psicoterapeuta

Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com
dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

DIJOUS 20: BAUSILI

Born, 23

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

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

www.psicologiaytu.com

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

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Quins són els vuit errors més habituals amb les lents
de contacte? Estàs segur que ho fas bé?
Roser Valls Valls
Òptica-optometrista de Valls Òptics

1

No rentar-se les mans
abans de manipular-les.
El risc d’infeccions es minimitza moltíssim si et recordes de rentar-te les mans.
De vegades, l’excés de confiança i les presses fan que
ens oblidem d’aquest detall
tan i tan important. Oi que
ens rentem les mans abans
de menjar? Doncs abans de
tocar una cosa que va dins
de l’ull, també.

2

Allargar l’ús de les lentilles més temps del recomanat i autoritzat. Cada
material té un temps d’ús
concret, per exemple: diari, quinzenal, mensual, etc..
Aquest temps màxim d’ús
ha estat fixat per algun motiu. En general, un cop ens
passem de la data recomanada que comença a comptar
des del dia en què obrim el
blister de la lentilla, a aquest
material s’hi adhereixen excessivament els dipòsits o
restes no desitjades. La lent

pot “no respirar” tan bé i generar “intoleràncies” a llarg
termini o d’altres complicacions greus no desitjades.

d’hores d’ús concret en funció del material, la qualitat
de la teva llàgrima, la teva
salut ocular, etc.. Respectar-lo és important per eviUtilitzar qualsevol líquid tar problemes futurs.
o comprat a qualsevol
lloc. Quan un contactòleg
Anar a dormir amb lentilles quan no han estat
recomana un líquid de manteniment i no un altre, tam- prescrites per a aquest ús.
bé és per a alguna cosa. La Hi ha lentilles pensades per
comoditat, la desinfecció de portar-les tota la nit, però
la lentilla i, per tant, la salut són materials concrets amb
ocular es pot veure alterada un control molt exhaustiu.
per aquest canvi. Si vols can- Si les teves no són d’aquestes
viar de líquid/solució, con- no pots dormir amb elles, ni
sulta-ho al teu professional tan sols fer la migdiada.
de confiança.
Utilitzar el mateix “potet”
per guardar-les mesos i
Banyar-se amb les lentilles posades. L’aigua i les mesos. En el cas de què les
lentilles són incompatibles. teves lentilles siguin d’ús
El risc d’infecció és elevat quinzenal, mensual o anui pot ser molt greu, fins al al, cal renovar el recipient
punt d’arribar a perdre la vi- on es guarden cada vegasió per complet.
da que compris un pot de
líquid. Per aquest motiu,
Excedir-se en les hores sempre trobaràs un estoig
d’ús. El teu contactòleg nou dins de la capsa de la
et recomanarà un número solució que utilitzis.

3

4
5

Passeig Verdaguer 102, Igualada
93 803 67 98
Carretera de Valls 14, St. Mgda. de Montbui
93 804 29 04

6

7

8

No fer revisions anuals.
Són imprescindibles per
valorar no només la graduació, sinó aquells signes
oculars que ens puguin fer
sospitar que hi ha quelcom
que no va bé abans de què
tinguem un problema de salut ocular. A més a més, així
repassem les normes d’ús i
les anem ajustant al ritme de
vida de cada pacient.

L

es lents de contacte són un producte
sanitari que ha de
prescriure un professional sanitari i que necessita d’un control durant
el seu ús. No comprem
capses de lentilles com si
fossin capses de xiclets.
Recorda que només tenim dos ulls i que són per
a tota la vida.

Jordi Solà i Tomàs /

Espai patrocinat per:

President de TIC Anoia. Cofundador de Cubus Games
Divendres, 14 de febrer de 2020

“Sempre hem pensat que
Igualada havia d’estar
a la Mobile Week”
Soc president de TIC Anoia, que agrupa als professionals de les noves tecnologies
de la informació a la comarca. Tinc 33 anys d’edat i soc Enginyer Informàtic. Fa
10 anys que em dedico a l’enginyeria de software. Vaig cofundar Cubus Games,
que es dedica a la creació de videojocs, fa sis anys.

A

quests dies té lloc, fins avui i per segona vegada consecutiva a Igualada, la Mobile Week. Això vol dir que
en aquest sector de la informàtica la ciutat ja es considera un referent?

Ara es farà un Campus de la Salut a Igualada. Hi ha una clara
tendència a fer esdevenir Igualada en un referent en el sector
formatiu sanitari, però també s’ha fet un esforç per nous estudis
d’Informàtica.

Igualada va ser pionera juntament amb altres ciutats d’aquesta iniciativa. Des de TIC Anoia vam fer coincidir el Mobile World Capital
(MWC) i l’Ajuntament d’Igualada a la mateixa taula. Perquè des del
MWC se’ns va demanar que el congrés està molt enfocat a empresaris i directius d’empreses tecnològiques, però es volia arribar al territori. Ells volien sortir de Barcelona i enfocar-ho més a la ciutadania,
i nosaltres pensàvem que Igualada hi havia de ser. La primera edició
va agradar la repercussió que va tenir, i han volgut repetir, ara amb
més ciutats.

Ara farà dos anys que es va aconseguir portar el grau universitari
TIC, en Tecnologies de la Interacció Digital i la Computació. També
es va fer de la mà de l’administració, que vam fer asseure amb la
Universitat de Lleida, i es va poder portar aquest grau. De fet en
els altres graus que hi ha, en major o menor mesura també hi ha
un component TIC. Volem, però, aportar més formació. També tenim l’IES Milà i Fontanals, que ja fa anys que té el mòdul de grau
en informàtica. En la formació privada Ceina fa diferents cursos de
formació tecnològica.

De fet aquest també l’objectiu de TIC Anoia, oi?

Al Milà costaven d’omplir les places, i mira que és un ofici amb
feina està assegurada.

Sí. Som una associació empresarial d’empreses tecnològiques, i
treballem perquè les empreses tecnològiques de la comarca siguin
competitives i ho puguin ser des de la comarca. Però si només ens
centrem en buscar solucions per a les empreses ens quedaríem a mig
camí, perquè el que volem nosaltres és crear un ecosistema d’innovació, un “hub” tecnològic, i això no només implica les empreses,
també a l’administració, el sector formatiu, els agents socials... Al
final, quan vols generar vocacions TIC, has d’accedir als joves, però
també a la gent que no coneix res de tot això, perquè tindrà contacte
amb les noves tecnologies tard o d’hora.
Porteu un cert temps, ja, en actiu. Ho esteu aconseguint?
Això de obrir-se i buscar aquests altres objectius, més enllà dels de
ser competitius en les nostres empreses, no fa tant que es fa. Ara
també hem fet el salt en conèixer què poden necessitar els treballadors d’aquestes empreses, perquè moltes vegades es pensa només en
els comandaments directius.

Sí, però afortunadament ara ja han omplert totes les places. Però
tenim un problema. Tot són nois. Ens estem deixant la meitat de la
població. També hi poden haver noies programadores, de fet n’hi
ha, però són molt poques. Volem saber-ne el motiu d’això, per què
de 70 alumnes només hi ha dues o tres noies... Alguna cosa passa.
De fet, a la Mobile Week hi ha tres esdeveniments centrats en temes
de gènere i tecnologia. S’ha creat la Comissió de Dones TIC perquè
també hi donin voltes. És curiós que a Primària hi ha nens i nenes
que estudien Robòtica per igual, i durant la ESO desapareixen les
noies.
Quanta gent treballeu en el sector TIC, a l’Anoia?
A TIC Anoia hi ha 37 empreses, i a tota la comarca tenim localitzades unes 55 empreses que serien purament TIC. Se’ns escapen tots
els professionals que són autònoms, que treballen des de casa seva
o tenen petits despatxos. Actualment a la comarca no hi ha cap es-

tudi fet del sector TIC. Sí que sabem que entre els nostres associats
i aquestes altres empreses hi ha al voltant de 800 treballadors. I això
només comptabilitzant aquestes empreses que són purament tecnològiques. Després hi ha grans empreses com poden ser les del tèxtil
que tenen el seu departament d’informàtica.
A l’Anoia sempre havíem presumit que els mitjons de mitja Espanya sortien del Punto Blanco, o que les soles de totes les sabates
eren de pell treballada a Igualada, o que el paper moneda es feia
a Capellades... Què es fa, des d’aquí, a nivell tecnològic?
Moltes coses. Per exemple, quan es contracta una assegurança, el software més conegut amb què treballen quasi totes les corredories, es fa a Igualada. Fa quasi 30 anys que existeix MPM Software, que és el que ha fet aquest programa.
Si anem a l’Ikea, i ens volem comprar un moble, i ens ensenyen com
quedaria a casa nostra en 3D un menjador, una cuina o una habitació, el software també està fet a Igualada. O si ens comprem unes
Munich per internet, també. És clar, no és un producte de primer
consum, no es coneix però sí que s’està utilitzant, i no se sap que està
fet a Igualada... i com aquests exemples n’hi ha molts més.
S’ha parlat que es podria fer un Data Center al polígon de Can
Morera, si es fa. Això és ciència-ficció o creieu que va de debò?
Per la localització, la mida del terreny, les diferents vies de comunicació, sobretot l’A2, o també les línies d’alta tensió, que n’hi passen
dues, tècnicament es podria fer allà. S’hauria, però, de valorar. Quina és la intenció, si és establir un Data Center on hi ha servidors,
s’ha de mirar bé quins llocs de treball pot generar. Si el concepte que
busquen, és un Campus, on hi hagi interaccions amb la universitat
i els centres formadors, en empreses de la comarca, tot això suma.
De tota manera des de TIC Anoia no ens casem amb cap ubicació.
Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

La promoció dels polígons anoiencs s’ha convertit en un procediment ple d’interrogants i declaracions. Molta informació interessada, on
uns diuen una cosa i altres l’oposada, quan curiosament tothom beu de les mateixes fonts. Molts fugen d’estudi quan s’intenten contrastar les actuacions i es fan les preguntes directes a qui correspon. Tots els temes urbanístics passen per una fase d’exposició al públic on
qualsevol ciutadà o institució pot personar-s’hi i fer les seves al·legacions. És una fase oberta i gratuïta. Però els terminis són curts i els
documents no sempre són “visibles”. En alguns casos per accedir-hi cal superar moltes barreres i cortines de fum, de manera que quan
s’arriba a entendre de què va la cosa, ja s’ha complicat molt la via per presentar les al·legacions en temps i forma. És evident que pel tema
dels polígons no totes les administracions van a la una i que són molts els interessats en fer anar l’aigua al seu molí. I alguns, fins i tot,
sembla que practiquin joc brut servint interessos estranys. I els ciutadans, afectats o no, voldrien que les decisions es prenguessin a la
vista de tots i no entre bambolines.

