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L’EDITORIAL

Penedès i Anoia
A vui, la societat civil i política del Penedès 

té una cita en el Congrés que hauria de 
servir per planificar el futur d’una Ve-
gueria que inclou bona part de l’Anoia. 

Al mateix temps, coneixem que la Generalitat ha 
enllestit ja l’avanç del Pla Territorial Parcial del Pe-
nedès, un importantíssim document urbanístic de 
planificació que, és clar, 
contempla la majoria de 
municipis de la comarca, 
i que haurà de ser objecte 
d’un procés de participa-
ció en els propers mesos. 
També hem tingut accés 
a un interessant estudi 
de la Generalitat sobre 
les projeccions de po-
blació a quinze anys vis-
ta en el nostre territori, 
que viurà un increment 
significatiu d’habitants producte de les migracions 
internes.
Aquest conjunt de fets conviden a una seriosa refle-
xió que no hauria d’escapar de les decisions futures 
de l’administració. El creixement econòmic d’un ter-
ritori s’ha sustentat, històricament, per la correlació 
entre la població activa i el PIB. La demografia té un 

impacte directe en àmbits com el mercat de treball, 
les pensions, la sanitat, l’ensenyament o el model de 
ciutat entre d’altres. Aquesta realitat obliga a definir 
una estratègia conjunta i comuna que marqui l’eix 
d’actuació de les accions que es desenvolupin des de 
qualsevol àmbit de la societat.
Amb les perspectives de dinàmica de creixement, és 

necessari bastir una 
estratègia forta, coor-
dinada i coparticipada 
entre administració i 
agents socials i econò-
mics. Aquí és on hau-
ria d’entrar amb tot el 
pes possible la força 
d’un nou territori ad-
ministratiu i territo-
rial com el Penedès. 
Més habitants han de 
comportar sí o sí més 

i millors serveis, més i millors comunicacions, amb 
una planificació clara i consensuada entre les quatre 
comarques. Som conscients que el territori Penedès 
encara compta amb recels -a l’Anoia segur- però és 
evident que ha vingut per quedar-se. Fer-se l’orni, 
posar excuses, o, pitjor encara, utilitzar-ho per inte-
ressos polítics no és el camí. Compte! 

Som conscients que el territori 
Penedès encara compta amb 
recels però és evident que ha 
vingut per quedar-se. Fer-se 

l’orni no és el camí.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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John Hoffman, conseller delegat de 
la GSMA, empresa organitzadora 
del MWC que en anunciar la cancel-
lació del congrés va dir “Avui és un 
dia molt fosc, però sabem que el sol 
tornarà a sortir” i Mats Granryd, 
director general de la GSMA,  ha 
insistit que “es tracta d’una cancel-
lació per força major a causa dels 
temors de contagis durant els trajec-
tes i jornades de l’esdeveniment. Ha 
estat una decisió difícil, però l’hem 
presa per les preocupacions de salut 
i seguretat dels assistents al congrés.”

Toni Dalmau, periodista, “el Co-
vid-19 no sols mata persones, sinó 
també el MWC. La irracionalitat de 
la por s’estén. Farà el mateix amb 
els estadis de futbol? O potser els 

interessos seran uns altres segons 
siguin les concentracions?”

Julio Corrochano, ex cap de segu-
retat del BBVA, va explicar que el 
president de l’entitat opinava que 
els informes elaborats pel comis-
sari José Manuel Villarejo, amb 
qui Corrancho havia coincidit sent 
ambdós policies al País Basc, eren 
“el 80% eren trets d’informacions 
d’internet, oïda i premsa. La resta 
era filosofia barrejada en suposici-
ons i res no quedava clar.” Però per 
aquests informes li varen pagar deu 
milions d’euros.

Quim Torra, president de la Gene-
ralitat, ha dit que “el diàleg neces-
sita mètode, un objectiu i garanties 
perquè pugui ser i pugui produir 
fruits. Que ningú pretengui que 
parlem de Rodalies en la taula de 
negociació amb el govern central.”

Maria Jesús Arnau, magistrada del 
jutjat de vigilància penitenciaria 
número 5 de Manresa, va respon-
dre el fiscal - que s’oposava a l’apli-
cació de permisos penitenciaris a 
Jordi Cuixart “perquè no mostrava 

penediment” - amb una interlocu-
tòria on deia “no pot pretendre el 
Ministeri Fiscal que l’intern faci un 
programa específic per canviar o 
modificar el seu pensament o ideo-
logia política, sens dubte referint-se 
a la voluntat de l’intern de continuar 
reivindicant el dret a decidir sobre la 
situació de Catalunya de forma pa-
cífica i no violenta, perquè tal pen-
sament i voluntat són legítims en el 
nostre ordenament jurídic.” 

Jaume Asens, president del grup 
parlamentari d’Unides Podem al 
Congrés, ha dit que “En els pròxims 
mesos podríem aprovar la reforma 
del Codi Penal que tindria com a 
conseqüència que els presos recu-
peressin la llibertat.”

Simon Bekaert, un dels advocats 
que defensen Carles Puigdemont i 
Toni Comín a Bèlgica, ha declarat 
que “el jutge de primera instancia ha 
ajornat fins una data indeterminada 
la decisió de suspendre o anular la 
euroordre  de la justícia espanyola, 
en espera de la decisió que pregui 
l’Eurocambra sobre la seva immu-
nitat.”

Al·lèrgies 
lingüístiques
El món evoluciona amb força rapidesa, 
i si volem seguir el ritme de la societat 
que ens ha tocat viure sense quedar-ne 
exclosos hem d’estar molt alerta als 
canvis que contínuament s’estan pro-
duint. No s’hi val a badar però, això 
sí, convé separar el gra de la palla. No 
tot canvi és bo per si mateix, i això in-
clou també la forma d’expressar-se que 
tenen els humans. Determinats canvis 
que s’estan imposant en la forma de 
parlar i escriure a alguns ens grinyolen 
i ens costen d’acceptar, sobretot quan 
aquests canvis semblen més fruit d’una 
moda banal i passatgera que de normes 
lingüístiques tècnicament ben argu-
mentades i elaborades per persones ex-
pertes en lingüística i que, per tant, en 
saben més que la majoria de la societat. 
És molt recomanable reconèixer l’auto-
ritat de les persones que sobre determi-
nats temes hi entenen més que la resta.
Amb un exemple potser s’entendrà 
millor. D’uns anys ençà el mot tothom 
gairebé ha desaparegut de molts textos 
i també de moltes expressions orals, i 
està sent substituït per allò al meu en-
tendre tan ridícul del totes i tots, o tots 
i totes, com si la paraula tothom no ho 
englobés tot. La no utilització del ter-
me tothom sembla una mena d’al·lèrgia 
lingüística sobtadament sobrevinguda, 
i observada des de la distància d’una 
mínima racionalitat lingüística costa 
d’entendre. Trobo francament ridícul 
i fora de lloc que, existint ja el terme 
tothom, aquest s’hagi de substituir per 
totes i tots, o tots i totes. Ho veig com 
una manera de complicar-se la vida 
sense cap necessitat, però en determi-
nats àmbits l’exclusió del tothom gaire-
bé s’ha convertit en una religió.
Potser només es tracta d’una moda 
passatgera, i més aviat que tard el sentit 
comú es tornarà a imposar i recupe-
rarem la utilització d’aquest mot. Però 
com que sempre hi ha qui busca tres 
peus al gat, potser algú, o alguna, se 
sentirà ofesa, o ofès, i dirà que l’hom 
de tothom també té connotacions ex-
cloents, i que posats a ser políticament 
correctes s’hauria de dir tothom i tot-
don, o totdon i tothom. En fi, ja diuen 
que el sentit del ridícul no té límits, i 
també en l’àmbit lingüístic algunes per-
sones semblen competir per veure qui 
la diu més grossa i obté la nota més alta. 
Però dit tot això, aquestes reflexions no 
són pas incompatibles amb la meva 
reivindicació, absolutament convençu-
da i sense reserves, d’una llibertat d’ex-
pressió sense límits per a tothom. I, per 
tant, també reivindico la llibertat que té 
tothom de fer el ridícul utilitzant deter-
minades expressions orals o escrites.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Amb la truita de dijous gras paï-
da i abans de donar la benvin-
guda al període de Quaresma, 
aquest dissabte, 22 de febrer, 

celebrarem el Carnaval a la nostra ciutat, 
Igualada. Sense deixar de banda cap festa 
de cap ciutat o poble de la nostra comar-
ca, ni tampoc de la resta del país, avui ens 
centrarem sobretot en la celebració de la 
capital de l’Anoia. Com a curiositat, es-
mentem el Carnaval de Godall, al Montsià, 
amb la seva guerra de farina; els grotescos 
gegants i la penjada del ruc del campanar a 
Solsona (de cartró pedra, que quedi clar); 
o el bicentenari Carnaval de Vilanova i la 
Geltrú, que se celebra des de fa més de 250 
anys, sense interrupció, fins i tot en temps 
de dictadura. I anem pensant en la festa, 
perquè siguem de posar-nos la disfres-
sa, o de mena més tímida, limitant-nos a 
col·locar-nos rere l’aglomeració de gent de 
la Rambla Sant Isidre, tot fent repassada a 
cada comparsa que desfila, ens interessarà 
saber, que aquesta festa, manté una espe-
cial relació amb la història. I mentre ens 
endinsem en aquest pessic d’història, ru-
miem també amb la disfressa, potser una 
de bandolers? Tot recordant la història dels 
bandolers Marimon i Casulleres, els ban-
dolers de la Serra de Rubió? Encara que 
aquesta, ja és una altra història...
Anem per feina, perquè quan parlem de 
Carnaval, moltes vegades ens limitem a 
pensar en la rua de la nostra ciutat, en els 
Carnavals que veiem per televisió, o en 
creure que més enllà de les disfresses, no 
hi ha contingut. Però estem molt equivo-
cats, aquesta festa està farcida d’història, 

i començant per la parau-
la “Carnaval”, encara que 
l’església catòlica sempre 
faci de les seves, i se’ns 
vulgui quedar totes les fes-
tes; i on també diuen que 
Carnaval ve del llatí car-
nem-levare (abandonar 
la carn), aquesta paraula, 
manté alhora, un altre se-
cret. La paraula Carnaval, 
segons l’historiador Jacob 
Burckhardt, qui va propo-
sar la següent derivació, 
prové de l’expressió carro 
naval (carrus navalis, en 
llatí). Si encara en dubtem, 
el costumari català de Joan 
Amades, el qui va ser el famós folklorista 
i etnòleg català, també en feia la mateixa 
reflexió d’aquesta expressió, qui situava el 
carro naval, primerament a Grècia, i més 
tard, a l’antiga Roma. El nom “carro naval”, 
era l’expressió que rebia la processió de 
màscares, que es feia al voltant de la Nau 
d’Isis (Navigium Isidis, en llatí). Unes fes-
tes agrícoles provinents d’antigues cultu-
res, on es muntava una nau dalt d’un carro 
de fusta amb ofrenes florals, en honor a la 
deessa Isis, patrona dels mariners. Aquesta 
mena de carruatge es passejava per la ciu-
tat a principis de març, i era símbol d’inici 
de la temporada de navegació. Sense dubte, 
mantenim unes històriques tradicions des 
de les quals sembla que no hem avançat 
gaire al llarg de la nostra història, però hi 
ha una expressió que diu que si una cosa 
va bé, no hem de canviar-la. I donant per 

acabada aquesta petita revolta de la festa, 
recordem que aquest dissabte donarem la 
benvinguda al rei Carnestoltes a Igualada, 
i mentre esperem que comenci l’especta-
cle, recordem per als més curiosos, que 
Carnestoltes, deriva del llatí carnes tollere 
“carns llevades o tretes”, nom que té una es-
treta relació amb el famós ninot, que no és 
ni humà, ni tampoc de carn i ossos.  
Deixem la vergonya per una estona tot 
gaudint d’aquesta esbojarrada festa, on en 
aquest festeig, tota disbauxa és permesa. I 
tot plegat sense oblidar-nos del significat 
que té dur una disfressa o una carota, per-
què rememorant la cita de l’autor americà, 
Sam Savage, qui va deixar-nos l’any passat, 
qui ens deia:
“La diferència entre posar-se una màscara, 
que sempre és ocasió de llibertat, i que l’hi 
obliguin a algú a dur-la, és la mateixa que 
hi ha entre refugi i presó”.  
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 Us agrada disfressar-vos per Carnestoltes?
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JORDI MENDEZ

El jugador arlequinat va fer sis gols en el passat partit contra el Ta-
radell igualant el rècord de 6 gols a l’Ok Lliga que va establir el 
jugador del Barça, Pablo Alvarez, a Arenys ara fa 2 temporades.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

AGRAÏMENT A L’HOS-
PITAL D’IGUALADA
Xavier Comamala

És en moments complicats quan va-
lores més els detalls invisibles als ulls 
i, sobretot, aquells que et fan sentir 
reconfortat, acompanyat i comprès. I 
això és el que he pogut sentir durant 

un periple de dues llargues setmanes 
a l’Hospital d’Igualada gràcies a un 
equip de persones que, més enllà de 
les seves habilitats tècniques, les va-
loro per la seva humanitat. Voldria 
donar les gràcies a tots els professi-
onals que han coincidit amb mi du-
rant l’estada a l’Hospital, ja que tots 
han ajudat a fer-me sentir el millor 
possible. No em voldria descuidar 

a ningú, perquè han estat molts: des 
dels estudiants universitaris fins a les 
infermeres de planta i de la UCI pas-
sant pels auxiliars i els zeladors. Tots i 
cadascun d’ells, amb el seu bon tracte, 
han fet que el procés fos més supor-
table. Però, sobretot, al gran equip de 
cirurgia digestiva liderat pel Dr. Her-
nando que, no només van fer una fei-
na excel·lent, sinó que des del primer 

moment han tingut un tracte proper, 
empàtic i m’han fet sentir més que 
un pacient, una persona amb nom i 
cognoms. De tot l’equip de cirurgia, 
que en són molts, voldria fer esment, 
en particular, del Dr. David Salazar, la 
Dra. Marta Domingo. No em cansa-
ré de dir a tothom que, malgrat tot, 
he tingut amb mi els millors. Això no 
s’oblida. Moltes gràcies.
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JOSEP M. CARRERAS

No ens deixem enganyar

A tots se’ns ha eixamplat 
el cor en veure com, a 
poc a poc, encara que 
d’una manera ben pre-

cària, els nostres presos polítics 
anaven sortint de la presó. Per 
a mi ha sigut molt emocionant 

veure la Carme Forcadell amb el pas ferm adre-
çant-se al cotxe o el Jordi Cuixart abraçat als tre-
balladors de la seva empresa. És massa temps de 
manca de llibertat perquè aquests fets ens passin 
desapercebuts. Hem sortit al carrer moltes vega-
des en protesta per una situació tan injusta
Això ens podria fer pensar en un canvi en la po-
lítica del govern del PSOE per trobar una manera 
digna de sortir de l’atzucac en què els havia ficat 
el PP. Però no ens podem deixar enganyar per les 
aparences. Si els presos han pogut sortir unes po-
ques hores de la presó ha sigut per l’estricte com-
pliment dels casos previstos per la llei. En cap cas 
ho podem veure com una mesura de gràcia. El 
mateix criteri s’ha aplicat als presos comuns sem-
pre que s’han donat les circumstàncies favorables. 
No hi ha amnistia ni indult, i les penes segueixen 
fermes.
No podem perdre de vista que, a més de la priva-
ció de llibertat tots els presos tenen l’afegitó de la 
inhabilitació per exercir cap càrrec públic men-

tre duri el temps de la condemna. Estem sense 
aquests líders. Ja va dir Soraya Sáenz de Santa-
maría que havien “decapitat” l’independentisme. 
No podem caure, doncs, en la trampa de pensar 
que a partir d’ara les coses seran diferents. Només 
podrien ser-ho si el  govern de Madrid adoptés 
realment mesures de gràcia, necessàries si de ve-
ritat vol trobar alguna solució al problema de Ca-
talunya.
Permeteu-me que en dubti, però. Fins ara hi ha 
hagut moltes paraules, però cap fet, al contrari. 

La situació continua essent exactament la matei-
xa que amb el govern del PP. Immobilisme i qui 
dies passa anys empeny. Qualsevol acció per ac-
ceptar el reconeixement del dret a decidir li costa-
ria molt car al PSOE. La dreta s’hi abraonaria i la 
premsa del règim ho presentaria com una feblesa, 
una claudicació. 
Només una acció coercitiva de nivell internaci-
onal podria obligar el govern espanyol a anul·lar 
les actuacions dutes a terme fins ara. Només els 
tribunals internacionals poden determinar la in-
justícia d’una repressió forassenyada contra un 
dret del poble català a escollir el seu futur. Si fins 
i tot la UE s’ha mostrat prou feble a l’hora de fer 
complir la sentència del TJUE en el cas Junqueras 
o de condemnar l’actuació policial de l’1-O, no 
podem confiar-nos massa. Europa era la nostra 
gran esperança i s’ha convertit en la nostra gran 
decepció. Difícilment s’enfrontarà al poder de 
l’estat espanyol que fa i interpreta les lleis a la seva 
conveniència. Per tant, probablement ens tocarà 
continuar sortint al carrer durant molt de temps 
per reivindicar  la justícia de la nostra causa. La 
lluita continua i no podem abaixar la guàrdia en-
cara que els presos puguin sortir esporàdicament 
de la presó. No ens aturarem fins aconseguir la 
seva plena llibertat i la del nostre poble.  
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Amb l’ànsia repressora 
que s’està donant l’Es-
tat, tant si el governa 
el PP com si ho fa el 

PSOE, en perseguir als milers de 
protagonistes de l’u d’octubre, ar-
ribo a la conclusió que ells hi cre-

uen més que nosaltres.
Des de molt abans de l’u d’octubre del 2017 que 
l’aleshores president del govern M. Rajoy negava la 
possibilitat d’un referèndum a Catalunya. Fins i tot 
quan el referèndum ja s’havia celebrat, seguia ne-
gant-lo. Però el vàrem fer.
La gent –més de dos milions tres-cents mil cata-
lans- va defensar les urnes i va rebre cops de la Po-
licia i la Guàrdia Civil. La majoria d’agents havien 
estat portats des de tots els punts d’Espanya per 
rebentar la normalitat de la jornada i poder dir que 
“el referéndum il·legal no es válido porque no se ha 
celebrado con garantías”.
Si no era vàlid per què hi ha nou persones empre-
sonades? Per què n’hi ha sis d’exiliats? Per què hi 
varen haver més de mil ferits? Per què hi ha milers 
de persones encausades per les protestes després de 
la sentència? Per què encara avui es persegueix als 
ciutadans que protestem?
El govern del PP presidit per Rajoy va voler impe-
dir el referèndum de l’u d’octubre i no se’n va sor-
tir. Va aplicar un 155 inconstitucional, va cessar el 
Parlament de Catalunya i va convocar eleccions, 
sense tenir-ne la competència. I va tornar a perdre 
les eleccions.

L’Estat no va acceptar el resultat de les urnes i va 
impedir per la força a Carles Puigdemont, a Jordi 
Sànchez i a Jordi Turull de ser elegits president de 
la Generalitat, violant així la voluntat democràtica 
dels catalans expressada a les urnes. Fruit de la ma-
teixa repressió va privar dels seus drets com a di-
putats a Junqueras, Sánchez, Rull i Turull i del seu 
dret a senador a Raül Romeva, el candidat que va 
obtenir més vots de tot l’Estat. I ho va fer sense cap 
sentència ferma. Tots cinc foren condemnats a du-
res penes de presó, sense demanar el corresponent 
suplicatori ni a las Cortes ni al Parlament Europeu 
en el cas d’Oriol Junqueras, que tot i haver estat ele-
git eurodiputat, se li ha negat l’accés al càrrec.
Per tot això, exigeixo a les forces que es presentin a 
les properes eleccions que vulguin el meu vot, que 
reivindiquin la vigència del resultat del referèndum 
de l’u d’octubre del 2017. Perquè si diuen que legal-
ment no era vàlid, no hi hauria d’haver represaliats. 
La seva repressió, amb porres, presons i togues, le-
gitima la validesa de l’u d’octubre del 2017. Cal fer 
efectiva la República catalana, defensar-la a les ins-
titucions i al carrer costi el que costi.... al capdavall 
igualment ens trenquen la cara cops de porra i/o de 
sentència. Si ja patim els càstig, no sé què esperem 
a cometre efectivament el delicte que ens imputen: 
trencar l’estat i formar una república.
Ens hem guanyat el dret amb escreix. 

Exigeixo a les forces que es presentin 
a les properes eleccions que vulguin el 
meu vot, que reivindiquin la vigència 

del resultat del referèndum de l’u 
d’octubre 

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

El primer pa Bimbo

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

El primer pa Bimbo, a Es-
panya, va sortir de la fac-
toria de Granollers el 21 
de febrer del 1965: avui 

s’acompleixen exactament 55 anys. 
Aquell pa va separar “un ahir” i “un 
demà” en la vida  d’un igualadí de 

soca-rel. Josep Mussons i Mata va ser gerent de la 
fàbrica, director d’àrea i director general. I des de 
Barcelona, intel·ligent i bonhomiós, assumiria des-
tacats rols en aspectes socials, de direcció esportiva 
i altres. Directiu del F.C. Barcelona (1978-2000), fou 
uns anys vicepresident tercer de Núñez.  I sempre, 
ànima de La Masia. Secretari de “la Caixa” amb Sa-
maranch. Endarrere ha-
via quedat el seu “ahir”, 
una fructífera etapa 
igualadina, ciutat de la 
qual, sentimentalment, 
mai no s’ha apartat. Aquí 
havia nascut el 15 de ju-
liol del 1925. El concepte 
de pertinença a la seva 
ciutat  l’ha pogut man-
tenir sostingudament en 
el temps, gràcies també 
a la seva llarga vida. Per 
ajudar-se en el camí de 
no oblidar Igualada, va 
cofundar l’Associació d’Igualadins forans i en va ser, 
president i cor, anys i més anys. 
Un fet puntual. Quan vaig endegar les meves Arrels, 
en la dècada dels noranta del segle passat, és cert 
que moltes persones hi haurien pogut tenir cabuda, 
i en especial Josep Mussons per la seva rellevància i 
manera de ser. El cas és, però, que no va figurar de 
ple en els meus escrits. Parlant-ho amb ell, mai no 
vam trobar l’ocasió més propícia per fer-ne un re-
cull exhaustiu. Tot hi anava encaminat, però va ser 
ell qui em va demanar de parar-ho. Coincidia amb 
una campanya d’eleccions a la presidència del Barça, 
ell formava part d’una candidatura i em va dir: “crec 
que no és el moment, semblaria electoralista”. I als 
seus noranta-quatre anys, ara em diu: “a aquesta edat 
quan menys parlin de nosaltres, millor”. Però em va 

deixar una escletxa, una porta semi-oberta, i l’aprofi-
to. Penso que puc parlar d’en Mussons, ni que només 
sigui d’aquesta manera resumida. És un personatge 
brillant, un pou sense fons de tasques, realitats i ex-
periències. 
Etapa anoienca. En la vida laboral, negocis d’escorça 
i assegurances. Actor al Centre Catòlic (i autor de 
textos escenificats: ai, aquelles Melodías!). Delegat 
d’Educación y Descanso. Promotor de sessions de 
teatre al Centro Nacional, en horaris pensats per a 
treballadors. Impulsor de Igualada Deportiva (el di-
ari groc). Guions (ell, Juan Balón) de caràcter espor-
tiu a la primitiva ràdio igualadina. Corresponsal de 
Barcelona Deportiva amb treballades cròniques (en 

conservo). Retransmis-
sió històrica des de Llei-
da (després d’una sona-
da anècdota) del partit 
decisiu per al primer 
ascens a Tercera  del C. 
de F. Igualada (victòria 
blava per 2 a 3). Direc-
tiu i president del nostre 
primer club de futbol. O 
bé situat al caliu del bar 
Goya, viver del futbol de 
casa, al voltant d’anima-
des taules de discussi-
ons, juguesques i rialles, 

o en converses inacabables de gent “assabentada” de 
tot. Organitzador dels campionats de E. y D. d’atle-
tisme i de ciclisme (una forma d’olimpíades de pro-
jecció estatal que van generar un boom ciutadà). I 
el velòdrom. O regidor a l’Ajuntament d’Igualada... 
Envoltat sempre d’una constel·lació d’amistats i ad-
miradors. Aquest era l’”ahir”  d’en Mussons, un cur-
rículum extraordinari que encara pot rememorar 
avui al caliu del seu domicili del carrer de Balmes 
a Barcelona, parets que han agombolat –a ell i a la 
Marga– durant el productiu “demà” d’una biografia 
irrepetible. Mussons ha estat un home-llebre capaç 
de fer córrer sempre tothom, però que –diríem  amb 
un lleu toc d’humor– ha sabut aplicar assossegada 
velocitat de cargol a les concorregudes trobades anu-
als al restaurant Can Soteras de Barcelona. 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Reivindico l’u 
d’octubre
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Igualada apropar-se als cinquanta mil habitants 
a la tercera dècada del segle. / ARXIU

Igualada creixerà en població els propers anys quatre vegades 
més que Barcelona, però no arribarà als 45.000 habitants
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N o creixerem tan rà-
pidament en habi-
tants com deia fa uns 

dies l’alcalde de la ciutat, Marc 
Castells -que aventurava arri-
bar als cinquanta mil habitants 
en la propera dècada- però sí 
que s’arribarà molt a prop dels 
45.000, a l’entorn del 2033. Al-
menys això és el que diuen els 
experts, que fa pocs dies, a tra-
vés de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat) han fet les 
projeccions de població per als 
propers anys en diferents muni-
cipis del país. 
Així, Igualada tindrà uns 
43.500 habitants al 2033, amb 
un creixement del 9,9% respec-
te la població que tenia el 2018 
(39.547). Tot i així, recordem 
que fa pocs dies la capital de 

Igualada

Població projectada i creixement. 2018-2033. Municipis anoiencs de més de 5.000 habitants i d'altres de l'entorn.

2018 2033 Absolut Relatiu (%) 0 a 15 anys 16 a 64 anys 65 anys i més
Capellades 5.211 5.303 92 1,8 12,2 60,9 27,0
Igualada 39.547 43.481 3.934 9,9 14,3 62,1 23,5
Masquefa 8.643 10.128 1.485 17,2 14,6 63,8 21,6
Piera 15.362 16.601 1.239 8,1 13,7 61,8 24,5
Santa Margarida de Montbui 9.875 10.734 859 8,7 15,1 62,5 22,4
Vilanova del Camí 12.361 12.526 165 1,3 13,4 62,8 23,7

Barcelona 1.621.431 1.662.132 40.701 2,5 12,8 63,2 24,0
Calafell 25.458 30.549 5.091 20,0 13,3 61,8 24,9
Cervera 9.066 10.155 1.089 12,0 16,1 61,9 22,0
Cubelles 14.995 16.225 1.230 8,2 14,0 61,6 24,4
Cunit 12.332 15.124 2.792 22,6 13,0 59,5 27,5
Esparreguera 22.055 24.587 2.532 11,5 13,7 63,6 22,8
Manresa 76.265 80.780 4.515 5,9 15,0 61,0 24,0
Martorell 27.857 30.363 2.506 9,0 15,0 63,6 21,5
Sant Esteve Sesrovires 7.801 8.519 718 9,2 13,2 63,5 23,3
Sitges 28.970 31.379 2.409 8,3 13,1 62,1 24,8
Vilafranca del Penedès 40.057 44.751 4.694 11,7 14,9 62,0 23,0
Vilanova i la Geltrú 66.284 71.364 5.080 7,7 13,0 62,0 25,0
Font: Idescat.

Població a 1 de gener Creixement 2018-2033 Població per edats 2033 (%)

Un estudi de la 
Generalitat  confirma 
el creixement, que serà 
important a la segona 
corona de Barcelona, 

per la migració

l’Anoia arribava ja als 42.000 
habitants, i estem al 2021! Amb 
tot, l’espectacular creixement de 
la població igualadina (quatre 
vegades més que el que tindrà 
Barcelona, que “només” aug-
mentarà en un 2,5%) no serà el 
més alt de la comarca: a Mas-
quefa, s’arribarà als deu mil 
habitants, amb un increment 
del 17,2%. Piera i Montbui aug-
mentaran de forma similar, a 
l’entorn del 8%, arribant a pas-
sar dels setze i deu mil habi-
tants, respectivament. En can-

Creixement de la població (fins al 2033)

vi, encara que pugui semblar 
paradògic, Vilanova del Camí, 
al costat de la capital anoienca, 
només té previst un augment 
poblacional de l’1,3%, amb la 
qual cosa mantindrà la seva 
població de dotze mil habitants 
al llarg de quinze anys. Situació 
similar viurà Capellades. 
A destacar els increments sig-
nificatius de població que ex-
perimentaran les grans ciutats 
de l’anomenada segona corona 
metropolitana, així com les de 
la costa. Es veuen augments de 
fins al 20% en municipis com 
Calafell, o del 22% a Cunit, de 
l’11% a Vilafranca del Penedès 
o Esparreguera, del 12% a Cer-
vera, tots aquests molt supe-
riors a Igualada. Amb xifres 
més o menys iguals a les de la 
nostra ciutat hi ha Martorell, 
Sant Esteve Sesrovires, i, en me-
nor mesura, Sitges i Vilanova i 
la Geltrú. 
En canvi, Manresa pujarà un 
5,9%, quedant-se però, amb 
80.780 habitants, com la ciutat 
més gran de la Catalunya inte-
rior, amb una conurbació que 
superarà fàcilment els cent mil 
habitants, per uns 70.000 de la 
Conca d’Òdena.
La grandària del municipi és un 

factor important en el creixe-
ment futur de la població: pràc-
ticament tots els municipis de 
més de 5.000 habitants en l’any 
2018 (202 dels 211) guanyaran 
població, mentre que gairebé la 
meitat dels de menys de 5.000 
habitants (345 dels 736), en 
perdran. La disminució afecta-
ria especialment els més petits 
i a l’horitzó del 2033 únicament 
haurien guanyat població 4 de 
cada 10 municipis de menys de 
500 habitants.
Com a resultat de la baixa na-
talitat i l’envelliment de la po-
blació, només 205 municipis (el 
22%) tindrien més naixements 
que defuncions en el conjunt 
del període 2018-2033. En can-
vi, es preveu que en aquest perí-

ode la migració serà positiva 
en 755 municipis (el 80%), i en 
molts d’ells compensarà el sal-
do natural de signe negatiu. En 
conseqüència, la migració serà 
el component que farà créixer la 
població en la majoria de mu-
nicipis.
L’any 2033 la població de 0 a 15 
anys disminuiria en valor abso-
lut a 736 municipis, 3 de cada 4. 
En canvi, la població de 16 a 64 
anys augmentaria a 446 munici-
pis, la meitat del total, fruit dels 
saldos migratoris. La població 
de més edat, la de 65 anys i més, 
augmentaria a 810 municipis, 
5 de cada 6. L’envelliment de la 
població és una tendència glo-
bal de la població de Catalunya 
que afecta tot el territori. 

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)

ES TRASPASSA CAFETERIA
Ple funcionament

Cèntric- Gran terrassa
Per jubilació

Tel. 628 94 24 83
(Trucar de 16.00 a 19.00h)

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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Amb el suport de:Organitza:

Gaudeix d’un dia carregat d’activitats i moltes gangues. 
Descobreix els carrers del centre de la ciutat amb aquesta 
simpàtica iniciativa comercial. Passeja't per Igualada!

Ens trobaràs al
passeig Verdaguer!

Botiga
al carrer
Dissabte 7 de març
Passeig Jacint Verdaguer
I davant dels comerços 
al centre d'Igualada

Ens plau convidar-vos al Sopar d’Igualada Comerç 2020, que en motiu del 40è aniversari es celebrarà 
el proper dissabte 14 de març, a les 21,30 h. a Sesoliveres.

L’acte estarà presidit per la Honorable Consellera d’Empresa i Coneixement, Sra. Àngels Chacón Feixas.

Molt atentament
Igualada Comerç
Igualada, febrer 2020

LLIURAMENT dels Premis Igualada Comerç 2020
AMENITZAT pel senyor BOHIGUES (Bar de baix - Versió RAC1)
EN ACABAR EL SOPAR qui vulgui podrà seguir la festa a la mateixa sala amb servei de bar.
PREU SOPAR  38€
PER A MÉS INFORMACIÓ I RESERVES: Carme (621 21 87 41 - info@igualadacomerc.cat)
Num compte:  ES16  0182  3114  3902  0211  2601
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És un document previ i 
obert, que es presentarà 
públicament el proper 

18 de març i a partir del 
qual s’endegarà el pri-
mer dels tres processos 
participatius previstos

Demà al vespre, rua de Carnaval pels carrers de la ciutat, 
i original alternativa de la Coll@nada

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de 
la Generalitat ha enlles-

tit la redacció de l’avanç de pro-
postes del Pla territorial parcial 
del Penedès i el presentarà el 
proper 18 de març al grup de 
treball, en el marc d’una sessió 
oberta al públic. Serà el tret 
de sortida del primer dels tres 
processos participatius oberts 
a la ciutadania que es preveuen 
al llarg de la tramitació del do-
cument.
Un Pla territorial parcial és un 
instrument de planejament 
-quelcom molt similar a un 
POUM municipal- però que 
abasta l’àmbit d’una vegueria 
i que fixa les estratègies terri-
torials pel desenvolupament 
futur de la zona, amb una visió 
més àmplia que el planejament 
urbanístic municipal i, en el cas 
del PTP del Penedès, un ho-
ritzó temporal fins l’any 2038. 
Així,  proposa estratègies per 
a tres sistemes: el dels espais 
oberts, el dels assentaments ur-
bans i el de les infraestructures 
de transport i comunicacions.
En el cas del Penedès, el Go-
vern va acordar el 2014 iniciar 
la redacció del seu propi Pla 
territorial parcial. D’aquesta 
manera, es donava continuïtat 
a la creació, el 2010,  de l’àmbit 

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte 22 de 
febrer, Igualada viu-
rà una nova edició de 

la tradicional rua de Carnaval, 
festa tradicional que organitza 
i coordina el Departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament.
Les comparses que hi parti-
ciparan hauran de tenir un 
mínim de deu membres i 
s’atorgaran cinc premis de 500 
euros i deu de 200 euros, amb 
trofeus també per a les tres 
millors comparses.
En acabar la rua es llegirà el 
pregó i es lliuraran els premis 
a les millors comparses. Tam-
bé s’oferiran, com és habitual, 
entrepans als membres de les 
comparses concursants, amb 
la col·laboració del voluntariat 
de l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, previ lliurament 
del tiquet corresponent lliurat 

en formalitzar la inscripció.

Mal Llamp
La rua sortirà a 2/4 de 7 de la 
tarda i tindrà el mateix recor-
regut que l’any passat: des de 
la Plaça de la Masuca fins a la 
plaça de Cal Font.
Enguany, l’entitat encarregada 
de muntar la carrossa del Rei 
Carnestoltes i elaborar el pre-
gó serà el Mal Llamp d’Igua-
lada, que celebra el seu 30è 
aniversari. Encapçalarà la rua 
la Banda de Cornetas y Tam-
bores de Fàtima, que anima-
rà musicalment el seguici de 
comparses.

Demà, miniball
L’endemà, diumenge 23 de fe-
brer, tindrà lloc el mini ball de 
Carnaval infantil, a les 12 del 
migdia, a la plaça de l’Ajun-
tament. La mainada que hi 
assisteixi podrà lluir disfressa 
i ballar amb el grup d’anima-

ció Pentina el Gat i l’espectacle 
Balambambú, amb la col·labo-
ració de la Xarxa d’Igualada.

Activitats alternatives 
de la Coll@nada
Per la seva banda, la Coll@
nada es suma al Carnaval amb 
tres activitats alternatives a la 
Rua de l’Ajuntament. Totes les 
activitats aniran sota el lema: 
‘No siguis animal, compra al 
comerç local!’ on es proposa 
una reflexió al voltant del co-

merç de la ciutat. El tema per 
la disfressa és el comerç igua-
ladí.
La primera activitat consta 
d’un sopar a la Plaça Sant Mi-
quel a les nou del vespre. Els 
tiquets es podran comprar a la 
mateixa plaça. Posteriorment, 
cap a dos quarts d’onze hi hau-
rà una rua amb proves grupals 
conduïda pel grup de percus-
sió Protons que arribarà fins al 

Casal Popular El Foment. 
Allà se celebrarà el Ball de 
Disfresses on es valoraran les 
disfresses dels participants 
sota la temàtica del comerç 
igualadí ja sigui fent una crí-
tica o elogiant la gran quanti-
tat de botigues i supermercats 
de la ciutat. Finalment la festa 
s’allargarà amb la música de 
PD Elles i PD Kompas al Fo-
ment fins al seu tancament.

La Generalitat enllesteix l’avanç del Pla Territorial Parcial 
del Penedès, el “POUM” de la nova vegueria

de planificació territorial par-
cial del Penedès. Està integrat 
per les comarques de l’Alt Pe-
nedès, el Baix Penedès, el Gar-
raf i l’Anoia, excepte els mu-
nicipis d’aquesta comarca que 
van manifestar explícitament 
la seva voluntat de pertànyer a 
les Comarques Centrals, bàsi-
cament l’Alta Anoia.

L’avanç, una base de treball
L’avanç de proposta és un do-
cument obert, que no incorpo-
ra encara normativa ni propos-
tes tancades. 
Un cop presentat públicament, 
s’obrirà un primer procés de 
participació ciutadana amb sis 
sessions. Així, tindrà lloc un 
primer acte informatiu i de de-
bat amb experts seguit de qua-
tre sessions deliberatives ober-
tes a la ciutadania i centrades 
en reflexionar i debatre sobre la 
potenciació dels espais oberts; 
el tractament dels teixits resi-
dencials; les dinàmiques dels 
polígons d’activitat econòmi-

ca, i la vertebració de les in-
fraestructures de mobilitat. El 
procés es completarà amb una 
sisena sessió de conclusions.

Els passos de la tramitació
Els suggeriments i opinions 
recaptades durant aquest pro-
cés participatiu serviran per 
redactar l’Avantprojecte del 
Pla, que ja serà un document 
amb determinacions de ca-
ràcter normatiu. Requerirà de 
l’informe favorable de la Co-
missió de Política Territorial 
i d’Urbanisme de Catalunya 
i de la resolució del conseller 
de TES. Es preveu disposar 
d’aquest Avantprojecte aprovat 
durant el primer semestre de 
2021. Després s’obrirà el segon 
període de participació ciuta-
dana, que durarà dos mesos. 
Finalment, se sotmetrà a un 
tercer període d’informació 
pública i audiència als ajunta-
ments afectats durant un mes.

Reconeixement de la identitat 
penedesenca
La zona que ara abastarà el Pla 
territorial del Penedès abans es 
trobava dividida entre els àm-
bits d’ordenació territorial de 
les Comarques Centrals, Camp 
de Tarragona i l’Àmbit Metro-
polità de Barcelona. Per tant, el 
seu desenvolupament ja estava 
emparat per aquests tres plans 

territorials. No obstant, una 
vegada es va decidir constituir 
el Penedès com un àmbit pro-
pi, el Departament de TES va 
apostar per anar més enllà de 
la mera refosa dels tres plans 
antics i elaborar un Pla terri-
torial parcial nou i específic, 
d’acord amb criteris alineats 
amb una nova cultura del ter-
ritori més actual.
D’aquesta manera, el Departa-
ment constata i respecta l’exis-
tència d’una identitat pròpia 
del Penedès, més enllà de la 
seva situació entre les dues àre-
es metropolitanes més impor-
tants de Catalunya. A més, el 
Pla territorial del Penedès serà 
el primer d’una nova generació 
de plans territorials. Té un nou 
enfocament conceptual, me-
todològic i de continguts, tot 
d’acord amb els principis que 
estan inspirant la redacció de la 

nova Llei de territori, com ara 
el desenvolupament sostenible, 
la minimització del consum de 
nou sòl o la incorporació dels 
criteris paisatgístics com a ele-
ment transversal.
El novembre de 2014 es va 
constituir un grup de treball 
format per 10 membres de la 
Generalitat i 12 en representa-
ció del món local, que ha fet un 
total de 24 reunions.
A finals de 2016 es va propor-
cionar als ajuntaments una 
memòria preliminar que els 
avançava l’estructura del Pla i 
els principals objectius. Du-
rant el 2017 es van dur a terme 
quatre sessions de presentació 
d’aquesta memòria preliminar, 
una a cada consell d’alcaldes de 
cada comarca, complementa-
des amb una jornada de debat 
el novembre de 2018 a Vila-
franca del Penedès. 



A la trobada es van 
traçar algunes línies 
estratègiques per a la 

millora de la competiti-
vitat de les empreses

La Vegueria Penedès celebra avui el seu Congrés 
al castell de Castellet

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) i la Fe-
deració Empresarial 

del Gran Penedès (FEGP) es 
van reunir amb l’objectiu de 
crear possibles col·laboracions 
i sinergies en diferents àmbits. 
Les dues patronals són entitats 
que tot i representar a les em-
preses de diferents territoris, 
són associacions comprome-
ses amb el seu entorn econò-
mic i social i la seva prioritat 
és el foment de l’activitat eco-
nòmica i el desenvolupament 
del teixit empresarial del ter-
ritori. Comparteixen inqui-
etuds, problemàtiques i ne-
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REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres se ce-
lebra el Congrés “La 
gestió del territori de 

la Vegueria Penedès al servei 
de les persones” al castell de 
Castellet, seu del Centre Inter-
nacional per a les Reserves de 
la Biosfera Mediterrànies.  
L’esdeveniment ha de per-
metre abordar els principals 
reptes que ha d’afrontar la so-
cietat penedesenca en el futur, 
amb la preocupació ambiental 
com a teló de fons, seguint els 
dictats de l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible, 
i els diferents aspectes d’una 
ecologia integral que incor-
pori clarament les dimensions 
humanes i socials. Obrirà el 
Congrés Martí Boada, doctor 
en ciències, geògraf i natura-
lista de l’ICTA-UAB, recent 
premi Talent en Medi Ambi-
ent i Sostenibilitat, que parlarà 
de “Biodiversitat, sostenibili-
tat i territori”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l conegut programa 
“Crims”, de Catalunya 
Ràdio -ara també a 

TV3- ha dedicat un dels seus 
reportatges al crim de Fran-
cina Castelltort, que va tenir 
lloc el 2006.
El cas, que va acabar amb 
l’únic acusat -el paleta Ivan 
Mantas- en llibertat, és re-
cordat amb tots els detalls, en 
part arran del seguiment que 
en va fer La Veu. Hi participa 
el director de redacció, Jordi 
Puiggròs.

Ponències
En la ponència de Territori, 
que coordina Jordi Cuyás, hi 
participen Ton Salvadó, ar-
quitecte, ex-director de Mo-
del Urbà de l’Ajuntament de 
Barcelona, l’igualadí Pep Solé 
i Pau Boada, experts en pla-
nejament urbanístic, Mireia 
Torres, directora d’Innovació 
i Coneixement de Bodegues 
Torres i Isabel Vidal, cap de la 
sectorial de la vinya i el vi de 
JARC.
A la d’Empresa i Coneixe-
ment, que coordina l’igualadí 
Pere Prat, seran ponents Jo-
sep Ametller, director gene-
ral d’Ametller Origen, Neus 
Lloveras, consellera delegada 
d’AKO, l’exregidora d’Hisen-
da de l’Ajuntament d’Igualada 
Montse Duch, directora de 
Nova Medir  i Ramon Novell, 
gerent de Cafès Novell.
A Cultura i Patrimoni que 
Joan Tarrada els ponents seran 
Josep Arasa, especialista en 
desenvolupament rural, Alba 
Gràcia, coordinadora l’àrea 

de Patrimoni Cultural de la 
Fundació Sant Joan Baptista i 
de la gerència del Centre d’In-
terpretació de la Malvasia de 
Sitges, Dolors Garcia, presi-
denta de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs (IEP) i Gemma 
Sivill, directora de la Fundació 
ProPenedès.

Crims de Catalunya Ràdio 
recorda el cas Francina Castelltort

I finalment en el Model Tu-
rístic que coordina Jaume Ca-
sañas tindrà com ponents a 
Dani López, arqueòleg, Dani 
Gutiérrez, assessor turístic pa-
trimonial i Jordi Guillen, col-
lectiu Terra i Taula.
Hi haurà problemes d’afora-
ment perquè el gran interès 

que ha aixecat aquest esdeve-
niment ha deixat petit l’espai 
previst. Està prevista l’assis-
tència d’autoritats de la Ge-
neralitat, consells comarcals i 
ajuntaments i s’espera es pugui 
consensuar una Declaració de 
les Conclusions del Congrés.

Front comú de la UEA i l’Associació Empresarial Garraf Penedès

cessitats empresarials i també 
algunes idees, objectius i eixos 
de treball. En aquest sentit, 
al llarg de la reunió ambdues 
associacions van marcar algu-
nes línies estratègiques a tre-
ballar conjuntament com per 
exemple impulsar accions per 
afavorir la cooperació entre 
empreses dels dos territoris i 
també actuar com a lobby en 
l’àmbit de les comunicacions i 

la mobilitat.
En relació aquest darrer punt, 
la UEA i la FEGP afirmen 
que per progressar econòmi-
cament i ser més competitius 
és vital comptar amb unes co-
municacions òptimes tant per 
carretera com per xarxa ferro-
viària, tenir bones infraestruc-
tures i un servei de transport 
públic eficient. Així, les dues 
entitats van acordar fer front 
comú en diverses accions que 

es volen portar a terme com, 
per exemple, el desdoblament 
de la C-15, en el tram entre 
Igualada i Vilafranca, via que 
uneix l’Anoia i el Penedès – 
Garraf. També un transport 
públic més eficient, que mi-
llori la connexió entre nuclis i 
municipis de les comarques de 
la Vegueria Penedès, el trans-
port ferroviari i el preu del pe-
atge de la C32 Vallcarca. I fi-
nalment, buscar fórmules per 

estalviar en energia i/o substi-
tuir-la per energies netes.
Al finalitzar la trobada els re-
presentants de la FEGP i la 
UEA van valorar molt positi-
vament la reunió, pels acords 
arribats, la bona sintonia i la 
predisposició de les dues asso-
ciacions de col·laborar i sumar 
esforços, tot amb l’objectiu de 
vetllar per les empreses i el 
territori.
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Felip Verdés, a la dreta, amb l’exalcalde de Vilanova del Camí, Joan 
Vich, a la rotonda del davant dels tallers que porten el seu nom.

Diverses AMPAs de 
centres públics de la 

ciutat fan un pas enda-
vant en la coordinació 
d’estratègies en pro de 
la millora del sistema 

educatiu local

Mor l’empresari Felip Verdés

El curs vinent, 2020/2021, 
les Escolàpies d’Igualada, co·
mençava una nova etapa amb 
la incorporació de la nova lí·
nia d’ESO. Tot i la bona no·
tícia, “la il·lusió de l’escola, 
mestres, famílies i nens, s’ha 
vist trencada, creiem, per una 
mala gestió de la Directora 
General de Centres Concer·
tats i privats, Pilar Contreras”, 
expliquen des de l’Ampa del 

REDACCIÓ / LA VEU 

D imecres va morir 
l’empresari Felip Ver·
dés Martí, a l’edat de 

90 anys. 
Era la tercera generació al cap·
davant de l’empresa de “Cal 
Manyà Nou” que va portar a 
Igualada el seu pare el 1908. 
Assumeix la direcció del grup 
el 1956 i comença un fort 
desenvolupament internacio·
nal que deixa petita la fàbrica 
de la Masuca (on avui hi ha el 
mercat municipal) i s’expan·
deix per Vilanova del Camí, 
obre una filial a Sao Paulo 
(Brasil) a la dècada dels 70 i 
continuant ampliant mercats, 
fins arribar a estar present 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l sistema educatiu pú·
blic d’Igualada està 
d’enhorabona. Les as·

sociacions de famílies d’alum·
nes de llars d’infants munici·
pals, escoles i instituts públics 
d’Igualada han iniciat els trà·
mits legals per constituir una 
federació, “La Pública”, que 
vetllarà per la millora del con·
junt del sistema educatiu igua·
ladí. 
Aquesta nova entitat es presen·
ta en societat amb una imatge 
pròpia, fruit d’un intens treball 
amb l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny LaGaspar i, concreta·
ment, amb l’exalumna Marina 
Camprubí, una imatge que 
transmet els valors de la inclu·
sió, unió, diversitat, felicitat, 
convivència i igualtat.
Les AMPAs de les cinc escoles 
públiques d’Igualada (Dolors 
Martí, Emili Vallès, Gabriel 
Castellà, García Fossas i Ra·
mon Castelltort) van comen·
çar a treballar conjuntament 
des del 2012, amb la voluntat 

en quatre continents. Va ser 
l’època de Tecnoceràmica, Se·
veco, Funosa que s’afegiren a 

Tallers Verdés.  
Va ser un home que tenia el 
seu món al cap. Sabia el PIB 

de totes les nacions i les pos·
sibilitats que hi havia pels seus 
productes i va aconseguir que 
la indústria de la ceràmica tin·
gués les seves màquines com 
el referent tant en innovació 
com en qualitat. 
Felip Verdés era un home sen·
zill, gens donat a presumir. 
D’aparença tranquil·la, tenia 
una tenacitat extraordinària i 
una visió empresarial a l’abast 
de molt pocs. No li agradava 
rebre reconeixements, ja que 
considerava que els seus col·
laboradors eren qui de debò 
feien la feina. Va haver de llui·
tar molt i enfrontar situacions 
difícils, que va resoldre amb 
responsabilitat i criteri. En el 
seu entorn sempre se’l va con·

siderar com el motor que im·
pulsava la casa i qui sabia tro·
bar el millor de cadascú. Per 
tot això va rebre la Medalla 
President Macià de la Gene·
ralitat de Catalunya, el reco·
neixement a la seva trajectòria 
professional per l’UEA, a més 
d’altres. 
Avui, a part de la continuï·
tat del grup empresarial, que 
continua sent un referent en el 
sector metal·lúrgic i que diri·
geix el seu fill (quarta genera·
ció Felip Verdés)  es pot veure 
una extrusora monobloc 058S, 
emblema de la fabricació dels 
anys 80 de les màquines Ver·
dés per ceràmica, en una de 
les rotondes de la carretera de 
Vilanova del Camí a la Pobla.

Les AMPAs de llars, escoles i instituts d’Igualada 
s’organitzen en la federació “La Pública”

de coordinar sinergies, experi·
ències i idees. Conjuntament 
van contribuir a visibilitzar 
els valors de l’escola pública, 
van impulsar la promoció de 
les jornades de portes obertes, 
van aconseguir millores en les 
respectives infraestructures 
·de titularitat municipal·, van 
sortir conjuntament a les rues 
de Carnaval del 2018 i 2019, 
etc. 
Alhora, la dinàmica va anar 
evolucionant i ampliant·se al 
conjunt de trams educatius, 
amb la incorporació a les tro·
bades de les AMPAs de les 
llars d’infants municipals (La 
Rosella, La Lluna i L’Espígol) 
i els instituts Pere Vives Vich i 

Badia i Margarit.

Estructura estable 
de funcionament
Finalment, va acabar sorgint 
la necessitat de dotar·se d’una 
estructura estable de funcio·
nament i d’interlocució davant 
de tercers actors, una federa·
ció d’àmbit local i comarcal 
“La Pública”, que ara per ara es 
troba en vies de tramitació le·
gal. I és La Pública l’entitat que 
està coordinant la campanya 
de promoció de les jornades 
de portes obertes que comen·
çaran el proper dissabte 29 de 
febrer.
Les associacions de famílies 
que conformaran La Pública 

seran les dels centres Badia i 
Margarit, Dolors Martí, Emili 
Vallès, l’Espígol, Gabriel Cas·
tellà, García Fossas, La Llu·
na, Joan Mercader, Pere Vives 
Vich i La Rosella. La volun·
tat de la nova federació és la 
d’aplegar el conjunt d’AFAs i 
AMPAs de centres públics de 
la ciutat, tenint present que la 
realitat escolar d’Igualada va 
estretament lligada amb la del 
conjunt de la Conca d’Òdena.

Una imatge gràfica singular
La Pública es presenta en so·
cietat després d’un treball dut 
a terme durant el curs pas·
sat amb els alumnes del Cicle 
Formatiu de Grau Superior de 
Gràfica Publicitària de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny La·
Gaspar, en la seva assignatura 
de “Projecte Integrat”. D’entre 
les propostes presentades, to·
tes de gran qualitat, La Pública 
va decidir premiar el de la dis·
senyadora Marina Camprubí. 
Segons Camprubí, la inclusió 
és un dels valors més impor·
tants de l’escola pública d’Igua·

lada, i de fet és el que dóna 
pas a la seva creació gràfica. 
D’aquest valor se’n van des·
glossar i extreure conceptes 
que creen la gràfica colorida 
i expressiva de La Pública. Es 
van buscar textures i formes 
per a cadascun d’aquests con·
ceptes, i amb la seva unió, es va 
crear un joc de construcció per 
a nenes i nens. 
Cada concepte té un significat 
metafòric dins del joc, és a dir, 
les peces representen els dife·
rents valors: la igualtat es tro·
ba representada pel quadrat; 
la unió fa referència a la fusió 
de totes les peces del joc, que 
unides representen un cub; la 
diversitat s’expressa a través 
tant de les formes com dels co·
lors de cadascuna de les peces; 
l’atenció s’infereix de la capaci·
tat de concentració requerida 
per dur a terme la construcció; 
la convivència harmònica del 
conjunt transmet serenor, així 
com la felicitat acaba sent un 
concepte definitori de tot joc, 
ingredient clau en tot procés 
d’aprenentatge. 

Enuig a les Escolàpies davant la pèrdua d’una línia d’ESO
centre.  
La raó és que a principis de 
l’any passat la Generalitat va 
veure positiva la petició de la 
incorporació de l’ESO i l’escola 
va iniciar tots els tràmits amb 
els Serveis territorials, els quals 
van emetre un informe positiu. 
L’estiu passat es van iniciar totes 
les obres necessàries per poder 
tenir l’ESO a l’escola: mesures 
de seguretat addicionals, el la·

boratori, i noves aules. 
Es tracta de “despeses extres 
que l’escola ja ha assumit. Ara, 
al mes de febrer de 2020, l’es·
cola ha rebut una carta de la 
directora citada, on es notifica
que l’ESO no serà possible fins 
que la primària no sigui una 
sola línia en tots els cursos, 
al·legant que les famílies po·
dríem presentar reclamacions 
si els nostres fills/es no aconse·

guissin plaça, pel fet de passar 
de 2 grups de sisè de primària 
a un sol grup d’ESO. Però als 
pares no se’ns ha preguntat si 
això ho veiem un problema”. 
Els pares diuen que això ja es 
coneixia d’abans i no entenen 
per què ara es recula en la de·
cisió presa. A més, es manté 
l’adscripció a l’Escola Pia si hi 
ha més demanda.
Des de l’Ampa afegeixen que 

“volem una explicació i una 
solució al problema. Alguns 
dels alumnes de 6è ja comp·
taven seguir a l’escola i estan 
molt afectats, d’altres de 4t 
i 5è també esperaven poder 
continuar. L’últim recurs que 
ens queda com a famílies és 
ajudar a l’escola a donar a 
conèixer aquesta situació, vo·
lem donar veu a aquesta in·
justícia i volem respostes!”



Els Marines de la Flota Americana visiten Igualada, 
i avancen les obres de l’Escola de Teneria
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L’Escola de Teneria, en una fotografia d’una de les postals que hi havia d’Igualada.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E ntrada ja la dècada dels 
cinquanta, Igualada i 
l’Anoia vivien, com tot 

el país, un període d’expansió. 
Es veia ben clar que hi havia 
oportunitats de treball gairebé 
a tot arreu, i que la indústria 
tornava a treballar a tot rendi-
ment. Prova d’això van ser l’ar-
ribada de les primeres onades 
d’immigració interna a Espa-
nya. A la Conca d’Òdena, l’any 
1953, el qual ens ocupa aques-
ta setmana, es començaven a 
veure cases al que, poc temps 
després, es convertiria en el 
Barri del Pi, a Montbui. 
A Igualada estaven molt il.lu-
sionats amb la construcció 
del què esdevindria l’Escola 
de Teneria, a la plaça del Rei 
Neptú. El diari d’Igualada 
publicava el 4 d’abril una en-
trevista amb Ramón Pipó, del 
Patronat Fundacional encar-
regat de l’obra. Aquest és un 
extracte:
“Se han apagado ya las son-
risas escépticas que suscitó en 
algunos la colocación de la 
primera piedra el día de San 
Antonio de Padua, Patrón del 
Gremio de Curtidores de Igua-
lada, en el año 1949. Hora es, 
pues, de subrayar que nuestra 
Escuela está a punto de pasar 

1953 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Notícia i fotografia del partit de beisbol per la visita de les tropes 
americanes a Igualada. AFMI4255. Foto: Salanova Trullols.

del terreno de las promesas al 
de las realidades.
La Escuela tendrá toda su efi-
cacia en los hombres de maña-
na. Los hijos de los curtidores 
actuales podrán cursar estudios 
y serán los verdaderos técnicos 
del porvenir. Ellos agradecerán 
el esfuerzo de la generación ac-
tual que pone en sus manos un 
magnífico instrumento de tra-
bajo y superación.
No obstante, desde los prime-
ros momentos tendrá efectos 
prácticos sobre la industria del 
curtido. Se harán cursillos, se 

darán conferencias y se divul-
garán conocimientos que a to-
dos interesa aprovechar.
Téngase en cuenta que la in-
dustria del curtido ha de es-
calar el peldaño más difícil: el 
que representa la conquista de 
mercados extranjeros. 
Prescindiendo de detalles de 
orden técnico, podría darse 
una idea, diciendo que el edifi-
cio se levanta sobre un solar de 
forma trapecial de 800 metros 
cuadrados, midiendo, la facha-
da principal 28’5 metros. Cons-
tará de cuatro plantas. 
La estructura de los suelos se 
ha resuelto con vigas maestras 
de hormigón armado forman-
do tramos que se salvan con 
bóvedas tabicadas.
La cubierta será de teja árabe. 
Los muros de fachada van re-
vestidos, en la planta baja, con 
placas de piedra arenisca; en 
el piso principal, con ladrillo 
agramilado visto, salvo en él 
balcón principal que constituye 
el único elemento decorativo de 
la austera composición, cual 
corresponde al carácter del edi-
ficio. Habrá un patio central 
cubierto con lucernario, de 144 
metros cuadrados.
En el torreón de la fachada 
principal, que ha empezado ya 
a construirse, habrá un depósi-
to de hormigón armado capaz 
para contener 25.000 litros de 
agua.
El total de la ejecución materi-
al, ¿a cuánto asciende?
A 2.986.084 pesetas. Y el pre-
supuesto en total importa la 
suma de pesetas 3.608.679’37, 

exactamente”.
L’any 1953 també es va rebre 
la visita de soldats Marines de 
la VI Flota Americana que es-
tava fondejada al port de Bar-
celona. El dia de la seva visita 
van ser rebuts a l’Ajuntament, 
es va jugar un partit de beisbol 
al camp de l’Ateneu, i després 
es va celebrar un ball. 



“Per tal que l’aprenentatge doni fruits 
cal estar motivat i ser perseverant.”

L’increment de la seguretat de la indústria química és un tema prou 
rellevant perquè es reguli de manera comuna i harmonitzada al con-
junt d’Europa. Des de Tarragona impulsarem la revisió de la directi-
va Seveso al Parlament Europeu. 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Les regions més seductores d’Europa per la inversió.
Catalunya és el millor territori del sud d’Europa per inver-
tir, seguida de la Comunitat de Madrid i la Llombardia, 
segons el grup ‘Financial Times”.

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“Els economistes treballem amb 
hipòtesis, estimacions”

economia i empresa Espai patrocinat per
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Nostradamus i els economistes

Elisabet Seuba 
www.elisabetseuba.com
Directora de l’escola d’anglès New York Institute

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

El #canviclimàtic és un dels reptes + importants que afrontem i el #pres-
supost públic una eina cabdal per afrontar-lo.  Encara són pocs els paï-
sos al món (uns 25) que vinculen els pressupostos amb l’#Agenda2030. 
A #Catalunya hem començat a fer camí, amb els #pressupostos2020.

El món funciona en anglès!!

És quelcom obvi però la meva 
missió és refrescar aquest 
tema perquè els que estem en 
l’àmbit professional d’ense-

nyar-lo podem ajudar a moltes perso-
nes a situar-se en un món que realment 
funciona en anglès.
Algú dubta que l’anglès sigui l’idioma 
que predomina al món econòmic? 
Ningú, oi? Dominar-lo obre portes! 
Les millors oportunitats de treball en 
requereixen el domini, i tant les noves 
tecnologies com molts negocis el con-
sideren una eina imprescindible. 

Sabíeu que el 55% d’empleats en em-
preses globals necessiten utilitzar-lo 
diàriament? I que un terç dels llibres 
del món es publiquen en anglès? Sabí-
eu que el 75% de la bibliografia cien-
tífica és en anglès? Avui en dia el 80% 
d’usuaris d’Internet es comuniquen en 
anglès. Com a llengua nativa el parlen 
uns 400 milions de persones; és la ter-
cera llengua amb més quantitat de par-
lants nadius, només superada pel xinès 
mandarí i l’espanyol, i a nivell mundial 
ja el dominen fins a 1600 milions de 
persones, és a dir, gairebé  una quarta 
part de la població mundial: Combi-
nant les xifres de parlants nadius amb 
els que dominen anglès que no són na-
dius, veiem que l’anglès és l’idioma més 
parlat del món.

Als Estats Units hi ha uns 230 milions 
de parlants nadius d’anglès i al Regne 
Unit uns 60, pel que fa a Canadà hi ha 
2 llengües oficials, el francès i l’anglès, 
que el parlen 20 milions de persones i 
ocupa el tercer lloc a la llista de països 
de major quantitat de parlants nadius. 
El 4t de la llista és Austràlia, amb uns 17 
milions. A tot això cal sumar la quan-
titat de persones que parlen anglès a 
l’Índia, Sud-àfrica, Nigèria... països on, 
com en molts d’altres (67 en total) és  
llengua cooficial. Per descomptat, l’an-
glès és la llengua oficial d’importants 

institucions internacionals, tals com 
l’ONU, la OTAN o la Unió Europea. 
Amb aquestes xifres veiem que en el 
món global on vivim cal que les empre-
ses tinguin equips productius, compe-
titius i amb alt nivell d’anglès.

Les empreses cada cop són més inter-
nacionals i les comunicacions són la 
majoria de vegades en anglès. Saber 
idiomes millora la competitivitat i ofe-
reix millors oportunitats de negoci. 
Dominar l’anglès en el món empresarial 
no és valor afegit; és requisit indispen-
sable: comunicar-se bé en anglès mar-
ca la diferència entre assolir objectius 
marcats o quedar-se fora del mercat.

Grans seus empresarials mundials es-
tan ubicades en centres financers del 
Regne Unit i Estats Units; l’anglès és 
l’idioma per defecte dels negocis. 

Per tal que l’aprenentatge doni fruits cal 
estar motivat i ser perseverant. L’anglès 
és com un company, un amic, a qui s’ha 
d’anar cuidant i amb qui gaudeixes de 
molt bons moments a viatges, a la fei-
na, llegint, al cinema... És un llarg camí, 
un projecte a llarg terme; ningú ha in-
ventat encara cap mètode miraculós, 
n’hi ha que venen fórmules màgiques 
d’aprendre en 8 dies,  però això no fun-
ciona així. 

Per dominar-lo cal posar-hi colzes, 
però amb il·lusió, bons professors i mè-
todes que combinin riquesa i qualitat 
de continguts amb flexibilitat i interac-
ció s’aconsegueix!  

El segle XV Fray Luca Pacioli 
va documentar “la partida 
doble”, base de l’actual tèc-
nica comptable, i res no feia 

preveure llavors en què es convertiria 
la Ciència Econòmica. De fet, entre 
les ciències socials, probablement 
aquesta és la més donada a emetre 
prediccions, emulant en Nostrada-
mus. 
 
No hi ha dubte de la importància 
avui de la ciència econòmica i de la 
necessitat d’una major divulgació del 
seus principis bàsics, però l’objectiu 
de l’article és aportar un toc crític 
d’humor sobre aquesta disciplina.

Sobre la professió:
“L’altre dia li vaig demanar l’hora a un 
economista... i em va donar una esti-
mació”. El lector ja sap que els econo-
mistes treballem amb hipòtesis, esti-
macions, escenaris per assegurar-nos 
que l’encertem o justificar el perquè 
no ha funcionat la predicció. 

Abans recordàvem Fray Luca Pacioli 
com a un dels primers economistes, 
però hi ha d’altres versions sobre els 
orígens de la professió: “el primer dia 

Nostre Senyor va crear el sol i el dia-
ble va crear el cop de calor, al segon 
va crear el sexe i el diable el matri-
moni, al tercer Deu va crear un eco-
nomista... i el diable va crear-ne un 
altre”.

Ciència i ideologia: 
Probablement la ciència econòmica 
és l’única que per un mateix proble-
ma proposa solucions diferents se-
gons on hagi estudiat l’economista de 
torn i fer-ho basat en saberudes for-
mules economètriques. De fet l’eco-
nomia és l’única disciplina on dues 
persones poden compartir el mateix 
premi Nobel explicant dues coses to-
talment oposades.

Sobre l’encert en les prediccions:
Algú deia que els economistes, com 
els rellotges espatllats, també encer-
ten l’hora un parell de cops al dia. 
Cal però reconèixer que el economis-
tes són els professionals mes dotats 
en explicar les causes d’una crisi... un 
cop està superada. 

Actualització del marcador de pre-
diccions: Nostradamus 0 – Econo-
mistes 100 (estimació de resultats ;)  

Xavier Morales 
Economista
@xm300



P #latevaveu

Xavier Bermúdez    @xavibermudez

Ignasi Vich   @ignasivich

Carolina Telechea  @caroltelechea

cristina closa martinez  @cristinaclosa

Ricard de Copons  @taxisigualada

Jaume Singla Sangra  @jaumesingla

Jordi Puiggròs  @Jordipuiggros67
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Ja n’havíem dit alguna cosa: per primer cop Eu-
ropa es posa d’acord per exigir la devolució dels 
marbres del Partenó que, després del Brexit, han 
sortit de l’espai comú. Interessant seguir-ho.

Amb la quantitat de persones compromeses i 
interessants que aporten futur i Il·lusió, avui al 
@FAQSTV3 porten aquest catàleg de ressenti-
ment i zombis polítics que no aporten res...

Ahir li vaig recordar al ministre que tenim un Po-
der Judicial impropi d’un sistema democràtic que 
ha de garantir els nostres drets. 
El nostre model és la #RepúblicaCatalana, però 
mentre siguem al Congrés treballarem incansa-
blement per ampliar drets i llibertats

Persones que abrevieu el ”Best Regards” amb un 
BR i després el nom només amb inicials, de veri-
tat, no cal que sigueu tan escuets osti ja... 
Foteu-ho sencer que tampoc és tan llarg!.

Extremadura CDR’s

El estado oculta lo que cuesta la Monarquía. 
El presupuesto de la Casa real son 8 millones de 
euros, pero sumando todos los gastos que genera, 
nos cuesta 60 millones de euros. Uno se pregunta 
para que nos sirve tanto gasto inútil.

Estimar el teatre en tots els seus àmbits. Desco-
brir el Liceu en esplendor crea vincle cultural. 
Som audiència, som intèrprets, som teatre! @ins-
vallbona #noresteatre

El 26 de març serem a Vilafranca amb els com-
panys d’allà per donat suport a @donarsang ... 
us hi esperen! @SDC_Penedes @VilafrancaAj @
Verds @Xicots @rtvvilafranca

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#117  Marina Llansana i Rosich 

Aquest diumenge canviem el teatre per la plaça!
Amb la companyia @pentinaelgat celebrarem el 
Carnestoltes! Veniu amb disfressa, a les 12h, a la 
Plaça de l’Ajuntament!

FOTO: Cesc Sales

Un honor haver col·laborat en un gran programa. 
Llum i foscor d’un cas que va commoure la meva 
ciutat #igualada. L’assassí és lliure! @Crims_Oficial

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Un veí d’Òdena mor en un 
accident de trànsit a la C-15 

Els Moixiganguers inicien la 
temporada del 25è aniversari, 
marcada pel viatge a Londres i el 
concurs de Tarragona

Mor l’empresari Felip Verdés, 
als 90 anys d’edat

Instants de La Veu            @veuanoia

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

Soc la Marina Llansana i Rosich, tinc 43 anys i codirigeixo juntament amb l’Oriol Solà una agèn-
cia de comunicació des de fa nou anys: Lidera Comunicació. Em vaig llicenciar en Filologia Cata-
lana i en Periodisme, i vaig treballar cinc anys a Catalunya Ràdio, una feina apassionant que vaig 
deixar per dedicar-me a la política. Vaig ser diputada al Parlament de Catalunya per ERC durant 
set anys, i vaig sortir de la política per poder tirar endavant altres projectes però sempre he profes-
sat la meva admiració per tota la gent que s’hi dedica; persones que amb vocació de servei desafien 
la repressió institucional d’un Estat asfixiant per treballar per la seva gent. Des de fa uns anys faig 
voluntariat a Òmnium Cultural, formo part de la Junta Nacional com a vicepresidenta segona, i 
ens ha tocat viure uns anys molt durs: primer la mort de l’estimada Muriel, que enyorem cada dia, 
i després l’empresonament del Jordi. Però també hem rebut molta estima de tanta gent que fa que 
tot valgui la pena. Participo en tertúlies televisives en programes com el “Tot es mou” de TV3. 
Tinc un fill de dos anys i mig, el Pau Soler Llansana i tres fillastres magnífics, i faig equilibris per 
arribar a tot: la feina, el voluntariat, i la família. Les meves amigues mares m’ho deien i tenien raó: 
hem de lluitar molt encara perquè la conciliació deixi de ser un mite!
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xarxes

Èxit de participació en les diverses 
activitats per recaptar diners en la lluita 

contra el càncer infantil

Ja està en marxa el tren ràpid que uneix en només 40 minuts Igualada i Barcelona, capital 
de la República. I el barri del Rec s’omple de vida!



L’assetjament
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Què en pensen els joves de 
la comarca sobre el ca-
pitalisme i el consumis-
me? I sobre les religi-

ons? Què els sembla el feminisme? 
Aquests són alguns dels temes que, 
des de La Veu de l’Anoia, hem anat 
parlant amb els alumnes de diversos 
instituts de la comarca. En aquest 
espai els joves donen la seva opinió 
sobre la temàtica que correspongui 
en cadascun del programes.
En aquesta edició, amb alumnes 
de 1r de Batxillerat de l’Acadèmia 
Igualada com a protagonistes, par-
lem sobre l’assetjament i aquestes 
són algunes de les reflexions que 
han aportat. Primer parlem amb un 
grup format per la Maria, el Marc i 
el Noah. Aquestes són algunes de les 
seves respostes.

En sentiu molt a parlar del tema de 
l’assetjament? 
En Noah és el primer a parlar, “crec 
que tothom coneix què és l’assetja-
ment actualment, tant si l’has patit, 
com si n’has estat testimoni com si 
no t’ha tocat viure’l en cap circums-
tància”, explica.

És un problema que només és a les 
escoles?
En Marc és dels que pensa que no. 

“Si parlem d’infants potser aquests 
problemes no són tant evidents, 
però un cop entrats a l’adolescència 
la gent cada cop es posa més amb els 
problemes físics o personals dels al-
tres”, reflexiona en Marc. La tercera 
participant d’aquest grup, la Maria, 
és de les que creu que “l’assetjament 
va més enllà de si ets noi o noia, 
tothom ha d’estar alerta”. Segons la 
Maria, el fet que a vegades es posi 
l’etiqueta de ser més sensibles a les 
noies “fa que la gent cregui que les 
noies patim més assetjament, però 
crec que és una cosa de tothom”. 

No anar a la moda a l’hora de vestir 
o portar un mòbil d’última genera-
ció son motius per discriminar?
“Des del meu punt de vista no té res 
a veure tenir mòbils més o menys 
cars”, explica en Noah. I ell mateix 
segueix amb una sentència ben con-
tundent, “no per tenir un millor mò-
bil ets millor persona”. 

Si sou testimonis d’un cas d’asset-
jament, el denuncieu?
“S’hauria de normalitzar el fet de de-
nunciar els casos d’assetjament”, ex-
plica la Maria, i afegeix “fins i tot en 
el cas que l’assetjador sigui amic teu”.  
En aquest sentit, en Noah reflexiona 
que, en el cas que algú del seu entorn 

més pròxim fos un assetjador, “jo no 
me n’allunyaria, sinó que intentaria 
explicar-li que està fent les coses ma-
lament i també intentaria fer-li can-
viar la manera de veure les coses”. El 
Marc està d’acord amb en Noah, “si 
conec a una persona que sé que està 
fent una cosa malament, i li dic, és 
possible que es deixi de comportar 
malament. En canvi, si no li dic res, 
el més possible és que segueixi actu-
ant de la mateixa manera”. 

Un cop acabat el primer debat, can-
viem d’espai i passem del laboratori 
a l’atelier. Aquí seran l’Abel, l’Alessia, 
la Natalia i en Fabian els encarregats 
de debatre sobre l’assetjament. 

Hi ha escoles on, per exemple, no-
més hi van alumnes LGBTIQ+ que 
han estat assetjats per la seva ori-
entació sexual. Què us sembla?
L’Abel és dels que pensa que aquesta 

MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

“No té res a veure 
tenir un mòbil 

més o menys bo, 
no per tenir-ne un 
de millor ets més 

bona persona”

Antoni DeFebrer
Presentador 

d’Els Joves tenim Veu

L’Acadèmia Igualada 
és f idel a uns ideals: 
una escola viva, pro-
pera a les famílies, 
acollidora, que té com 
a objectiu últim la for-
mació acadèmica i 
l’educació dels alum-
nes en diversos valors.

Col.labora:

Patrocina:

Acadèmia 
Igualada
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segregació només serveix per crear 
guetos, “en el futur aquests alumnes 
també s’hauran de relacionar amb 
la resta de la gent, hauran d’anar al 
món real i separar-los encara pot ser 
pitjor, no crec que sigui la solució 
adequada”. En aquests sentit, l’Ales-
sia creu que “això aïlla els alumnes 
de la realitat”.
Quan el debat deriva cap al racisme 
a les escoles i a la societat, la Natalia 
explica que “el fet que una persona 
sigui d’un color diferent de pell del 
nostre no la fa ni millor ni pitjor”. 

Quins casos més d’assetjament pot 
haver-hi?
L’Alessia també ens parla de les di-
ferències que hi ha entre aquells 
alumnes de famílies amb un poder 
adquisitiu alt i alumnes que a les se-
ves famílies els costa més arribar a 
final de més, “està relacionat amb el 
fet de tenir un mòbil més bo o més 
dolent, o roba de marca o no”, expli-
ca l’alumna, “i això també pot deri-
var en assetjament en alguns casos”.

Quina és l’etapa en què creieu que 
pot haver-hi més assetjament?
La Natalia creu que “a l’ESO tot és 
més tancat, tot es queda més entre 
els alumnes i es té la sensació que els 
pares són més grans i no els vols ex-
plicar els problemes”. Per la Natalia, 
per tant, l’ESO és on més es noten 
aquests casos d’assetjament.

Amagueu les vostres aficions si no 
són populars?
En Fabián creu que moltes vegades, 
ja des de petits, “ens anem ajuntant 
amb la gent amb qui compartim gus-
tos”. Així mateix, ells no s’amaga de 
les seves aficions, en aquest cas es-
coltar rap. “A alguns dels meus amics 
els agrada també i a altres no, però 
amb aquells que no, compartim al-
tres aficions”.
I aquesta és una de les últimes re-
flexions d’aquest grup de joves de 
l’Acadèmia Igualada. Podeu veure el 
programa sencer en l’enllaç del codi 
QR de la pàgina anterior o a veuano-
ia.cat/entrevistes.

“A l’ESO tot és 
més tancat, tot 
es queda més 

entre els alumnes 
i sembla que 

faci por parlar 
amb els pares de 

l’assetjament”

“Si conec a una 
persona que està 

fent una cosa 
malament i li dic, 

potser canvia 
la conducta; 
en canvi, si 

no li dic res és 
possible que 

segueixi actuant 
malament”
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Els quatre regidors d’Igualada Som-hi. / ARXIU

Som-hi força millores en ajuts per a 
la creació treball i lloguer assequible

REDACCIÓ / LA VEU 

T res anys després que el 
Parlament va reconèi-
xer l’Àmbit territorial 

del Penedès com la vuitena 
Vegueria de Catalunya, només 
s’ha fet un pas en el desplega-
ment dels departaments de la 
Generalitat al territori, amb el 
nomenament d’un Delegat del 
Govern, que és al mateix temps 
l’alcalde de Vilafranca per 
JuntsxCat, Pere Regull. Ara, el 
seu propi partit diu que “des 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Som-hi 
(PSC-Comuns) ha intro-
duït diferents esmenes 

per a millorar les subvenci-
ons i ajudes que l’Ajuntament 
destina a la creació d’empre-
ses, a l’impuls de nous llocs 
de treball i a la rehabilitació 
d’habitatges per a destinar-los 
a lloguer assequible. “S’ha es-
tudiat la documentació que el 
govern de la ciutat va enviar a 
tots els grups municipals, ha 
fet diferents contrapropostes 
a les comissions informatives 
i han estat incorporades”, han 
explicat des de la formació 
que lidera el socialista Jordi 
Cuadras.
Pel que fa a les ajudes per a la 
rehabilitació de pisos antics i 
buits, Igualada Som-hi ha sol-
licitat que l’import subvencio-
nable es dobli dels 5.000 euros 
als 10.000 euros. El regidor 
portaveu d’Igualada Som-hi, 
Jordi Cuadras, considera que 
“l’habitatge és un dels grans 
reptes pendents que té la ciu-
tat. Des de l’oposició, Iguala-
da Som-hi ja vam aconseguir 
que el govern es comprometi a 
construir 15 nous pisos d’ha-
bitatge públic però sabem que 
amb això no n’hi ha prou, per 
això volem fer molts esforços 
per a fer possible la rehabilita-
ció de pisos antics i buits que 

REDACCIÓ / LA VEU 

P oble Actiu (Cup) es va 
reunir la setmana pas-
sada amb l’associació 

d’Escoles Públiques d’Iguala-
da i amb la junta de l’Ateneu 
Igualadí per conèixer quina 
serà l’oferta de places pel curs 
escolar 2020/2021 i els rep-
tes que tenen les entitats per 
aquest any.

Trobada amb l’Ateneu 
sobre el projecte de 
conversió en escola pública
La formació es va trobar amb 
la junta de l’Ateneu per conèi-
xer en quina situació es troba 
el procés de conversió de l’es-
cola de centre concertat a pú-
blic. 
El 2019, la Generalitat de Ca-
talunya promogué un decret 
per obrir la possibilitat que 
centres educatius concertats 
passin a ser públics i l’Ateneu 
Igualadí és una de les escoles 
que, juntament amb centres 
de Barcelona i Vic, ha sol·li-
citat aquesta possibilitat. “La 
direcció de l’Ateneu Igualadí 
exposà en quin estat es troba 
el procés, com s’ha rebut la 
proposta per part de les famí-
lies i les persones associades a 
l’entitat i els reptes que aquest 
procés pot comportar en el 
futur”, expliquen des de la for-
mació d’àmbit cupaire, sense 
especificar públicament quin 
és realment “l’estat del procés”. 
Fonts consultades per La Veu, 
han sabut, però, que aquesta 
iniciativa està evolucionant 
molt lentament.
Així mateix, “també es va 
parlar dels projectes que està 
impulsant l’Ateneu Igualadí i, 
sobretot, de l’èxit que té la pro-
gramació del cinema i de la 
gestió econòmica del projecte. 
La junta de l’entitat exposà el 
bon moment de forma pel que 
passa l’entitat, amb diferents 
activitats culturals com els 
Dimarts disruptius o el Músi-
ques de butxaca, així com amb 
l’acollida d’activitats d’altres 

després puguin destinar-se a 
lloguer assequible. Esperem 
que doblar les ajudes per a la 
rehabilitació, tal i com hem 
demanat i aconseguit, sigui un 
pas endavant que permeti mo-
bilitzar pisos que ens aquests 
moments estan desocupats i 
que certes zones de la ciutat 
que ara es troben apagades 
puguin agafar una nova força”.
Dins les ajudes a la rehabili-
tació, Igualada Som-hi també 
ha demanat que l’Ajuntament 
sigui permeable a l’hora d’ad-
judicar subvencions més enllà 
del termini establert sempre 
i quan quedi disponibilitat 
pressupostària. 
El regidor d’Igualada Som-hi, 
Quim Roca, explica que “per 
a properes bases també volem 
plantejar que es creï un paquet 
d’ajudes dirigit a les comuni-
tats de veïns per a fer front a 
obres estructurals d’eficiència 
energètica com ajudes per a la 
instal·lació de plaques fotovol-
taiques per a generar energia 

neta o ajudes per a garantir 
l’accessibilitat a persones amb 
mobilitat reduïda”.
Pel que fa a les ajudes i subven-
cions de l’àmbit de promoció 
econòmica, Igualada Som-hi 
ha introduït canvis en les de la 
creació de llocs de treball esta-
ble perquè es tingui en comp-
te la contractació de persones 
amb diversitat funcional. 
En l’àmbit de les subvencions 
per a la creació de noves em-
preses, la formació d’esquer-
res i progressista ha proposat 
considerar l’acreditació RSC 
(Responsabilitat Social Cor-
porativa) com a criteri per a 
prioritzar la subvenció i que 
les despeses per aconseguir 
l’acreditació siguin subvenci-
onables. Això implica que es 
promourà que les empreses 
tinguin un Pla d’Igualtat de 
Gènere o un Pla d’Eficièn-
cia Energètica, entre d’altres, 
perquè els hi computarà posi-
tivament a l’hora de donar la 
subvenció.

entitats”, diuen des de Poble 
Actiu. 
En quan als reptes de l’entitat, 
compartits també per Poble 
Actiu, es va comentar la ne-
cessitat d’un Pla Cultural per 
planificar l’estratègia cultural 
de la ciutat, la conveniència 
d’ampliar els espais cultu-
rals i la voluntat de signar un 
conveni entre l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Ateneu Igualadí.   

Les escoles públiques volen 
més oferta i inversió
L’endemà de la trobada amb 
l’Ateneu, el dijous 13 de febrer, 
Poble Actiu es reuní amb l’as-
sociació d’Escoles Públiques 
d’Igualada on participen les 
associacions de famílies de les 
escoles públiques. La reunió 
serví per compartir propos-
tes i dubtes entre la formació 
municipalista i les associaci-
ons de famílies en relació a les 
inversions en les instal·lacions 
i el pacte contra la segregació 
escolar. 
Quant a l’augment de l’ofer-
ta pública de places de llar i 
d’escoles públiques a la ciutat, 
Poble Actiu va exposar que “el 
repte és, seguint el programa 
electoral, aconseguir una sise-
na escola pública, si es confir-
ma el procés de conversió de 
l’Ateneu Igualadí, i dues noves 
llars d’infants: al centre de la 
ciutat i al districte de llevant. 
Així mateix, les Escoles Públi-
ques d’Igualada van reclamar 
la necessitat d’augmentar la 
inversió en les instal·lacions 
de les escoles públiques en els 
propers pressupostos”.

Trobada de Poble Actiu 
amb escoles públiques 
i l’Ateneu

Les regidores de Poble Actiu, 
Neus Carles i Eva Pedraza. / ARXIU

JuntsxCat al Penedès apreta ERC i la 
Generalitat per fer el desplegament

de Vicepresidència de Govern, 
Àrea responsable del desple-
gament, no s’ha fet cap acció 
per desplegar les delegacions, i 
creiem que això és un greuge, 
molt gran”, una clara crítica a 
Pere Aragonès, que és d’ERC.
Des de JxCat expliquen que 
“cada cop que hem sol·licitat 
el compromís de desplegar les 
delegacions hem rebut com 
a resposta l’excusa que no hi 
havien pressupostos, quelcom 
que no creiem que sigui sufi-
cient per justificar-ho”. El par-

tit de Puigdemont al Penedès 
demana ara que es tramita el 
Pressupost 2020 “un compro-
mís públic del Govern, i en 
especial del Vicepresident Pere 
Aragonès, del desplegament 
amb un calendari i una comis-
sió territorial que acompanyi el 
seu desplegament, respectant 
la voluntat de repartir les di-
ferents delegacions en cadas-
cuna de les 4 capitals comarcal 
penedesenques. Compromís i 
voluntat defensada pel conjunt 
de la Vegueria”.
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Els actes es van iniciar dijous passat al restaurant Mas Vivencs de la Pobla. / JORDI PUIGGRÒS

Les principals nove-
tats seran una jorna-
da gastronòmica a la 
capital anoienca i tres 
activitats vinculades 

a la Fira de la Vinyala 
d’Òdena al setembre

La Confraria de la Vinyala inicia el 10è aniversari
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D ijous 13 de febrer la 
Confraria de la Vi-
nyala va donar el tret 

de sortida a la celebració del 
desè aniversari de la Confraria 
de la Vinyala. Així, en el marc 
dels tradicionals “dijous de vi-
nyales” es va explicar el gruix 
d’activitats que tindran lloc al 
llarg del calendari 2020, com 
ja ho va ser participar amb un 
carruatge durant el mes de ge-
ner als Tres Tombs d’Igualada, 
organitzats per l’Antic Gremi 
dels Traginers. 
La Confraria de la Vinya-
la celebra aquest 2020 el seu 
desè aniversari augmentant el 
nombre d’activitats al llarg del 
calendari anual i potenciant 
la seva presència en jornades 
gastronòmiques vinculades al 
caragol d’àmbit nacional i in-
ternacional.
D’una banda, s’està cuinant 
l’organització d’una activi-
tat festiva pública a la capital 
anoienca, un dia per al tast 
de la vinyala i que en breu 
s’anunciarà la data. De l’altra, 
al llarg del mes de setembre i 
coincidint amb els dies pro-
pers a la Fira de la Vinyala 
celebrada a Òdena s’estan ela-
borant tres activitats més: la 
promoció d’un Pack Turístic 
Vinyaler, una estada amb la 
què conèixer la gastronomia 
del caragol a la comarca, una 
Jornada professional de cui-
na amb caragols, donada per 
experts del sector i al llarg del 
mateix dia de la fira es prepa-
ra la secció Fira Internacional 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament continua 
portant a terme projec-
tes en suport del sector 

tèxtil, impulsats conjuntament 
amb l’Ajuntament de Terrassa, 
Promoció Econòmica de Sa-
badell i l’Agència de Desenvo-
lupament del Berguedà, sota la 
denominació “TechACTE II: 
Innovació versus tradició”.
Dilluns s’ha iniciat el curs d’Es-
pecialista en tissatge de gènere 
de punt, en què participar un 
grup de 14 persones de l’Ano-
ia i tindrà una durada de 270 
hores de formació teòrica i 
practica; a més, preveu 80 a 
120 hores de pràctiques no la-
borals en empreses del sector 
tèxtil de la comarca.

de la Vinyala, on els convidats 
de la Ruta Europea del Cargol 
elaboraran les seves millors 
receptes. 
I mentre el desè aniversari va 
arrencar el bull amb la partici-
pació de la Confraria amb els 
Tres Tombs el passat gener, per 
anar obrint boca, les prope-
res cites vinyaleres seran com 
sempre, Els dijous de vinyales, 
amb un sopar cada segon di-
jous de mes en un dels restau-
rants dels entorns d’Igualada, 
per als confrares i també, els 
no confrares de l’entitat. 

Nit de Cuiners al juliol
A partir del juliol, el calenda-
ri de les trobades gastronò-
miques agafa un caire temà-
tic, amb la clàssica Nit dels 
Cuiners, una vesprada farcida 
de receptes clàssiques i nove-
tats, amb bufet lliure per a tots 
els assistents. Durant l’agost, 
coincidint amb la Festa Ma-
jor d’Igualada, festes de Sant 
Bartomeu, la Confraria par-
ticiparà al dinar popular de 
La Coll@nada Fes-ta el dinar. 
Amb la tardor arribaran el 
gruix de novetats en el marc 
de la Fira de la Vinyala, coor-
ganitzada amb l’Ajuntament 
d’Òdena i Mapamundi i ja a 
l’octubre, tindrà lloc La Vinya-
lada, amb reconeixements, en-
tregues oficials d’agraïments i 
guardons a professionals i per-
sonalitats amants de la vinya-
la, que d’una o altra forma han 
ajudat a popularitzar la cuina 

vinyalera. 
El calendari gastronòmic de la 
Confraria tancarà l’aniversari 
al novembre, amb la tradicio-
nal Nit de Confrares, on com 
en cada edició s’investiran 
nous confrares i es celebrarà 
amb un àpat vinyaler.
I per engrandir la commemo-
ració d’aquest desè aniversari, 
al llarg de l’any la Confraria 
estarà present en cites gastro-
nòmiques del país, com ho 
són L’Aplec del Caragol a Llei-
da, la Fira del Caragol de Ma-
llorca, el Tasta Gràcia o de més 
enllà de les nostres fronteres, 
com la Fête de les Escargot de 
Bompàs o la Fira del caragol 
de Toulouges de França, entre 
d’altres.
La Confraria de la Vinyala ar-
renca el 2009 amb un concurs 
de receptes, però va ser durant 
l’any posterior, amb el dinar 
organitzat pel Gremi d’Hos-

La Confraria va néixer 
l’abril de 2010 amb 

un acte organitzat pel 
Gremi d’Hostaleria i 
Publicacions Anoia

taleria i Turisme de l’Anoia 
(GITHA), junt amb Publica-
cions Anoia, un 27 d’abril del 
2010, que en un acte on es van 
donar a conèixer les receptes 
tradicionals anoienques da-
vant els representants de tots 
els ajuntaments de la comarca, 
junt amb membres del Consell 
Comarcal de l’Anoia, la Con-
fraria va començar a prendre 
forma amb els primers reco-
neixements d’agraïment, ator-
gats als ajuntaments presents i 
el nomenament dels primers 
confrares d’honor. L’empen-
ta de 3 dels 14 organitzadors, 
Francesc Puertas, Pere San-
tos i l’apadrinament de Josep 
Mussons va culminar uns 
mesos després amb l’Acta de 
Constitució de la Confraria de 
la Vinyala, un 20 de setembre 
del 2010. Dels 14 membres 
fundadors, avui dia confor-
men la confraria 241 confra-
res, les activitats gastronòmi-
ques han arrelat mes a mes, 
al llarg del calendari anual i 
10 anys després, les diferents 
trobades gastronòmiques gau-
deixen d’un ampli públic as-
sistent on de mitjana, un 40% 
són persones simpatitzants de 
la iniciativa, amants de la gas-
tronomia del caragol i un 60% 
formen part de l’entitat com a 
confrares.

Catorze persones inicien un curs 
sobre tissatge de gènere de punt

El curs es desenvolupa a les ins-
tal·lacions de FITEX i compta 
amb el suport de l’agrupació 
tèxtil FAGEPI. L’objectiu comú 
és dotar les persones partici-
pants de les competències tèc-
niques i transversals necessà-
ries en materials, maquinària, 
tecnologies i mètodes de tre-
ball dels processos productius 
relacionats amb el gènere de 
punt, a fi de recuperar l’ofici de 

teixidor.
La finalitat d’aquesta formació 
és aconseguir la professiona-
lització i, per tant, la millora 
de l‘ocupabilitat d’aquestes 
persones participants, que 
són demandants d’ocupació, 
així com proporcionar a les 
empreses del territori perfils 
qualificats adaptats a les seves 
necessitats, tot promovent la 
seva competitivitat.

ARBRES GENEALÒGICS

DISSENYS EXCLUSIUS
SOBRE CARTOLINA O PERGAMÍ

TEL. 681 026 484
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La iniciativa surt d’un 
equip de professionals 
residents de diferents 
equips de l’ICS Cata-

lunya Central a 
la comarca

L’ICS fa un homenatge als 
professionals jubilats el darrer any

REDACCIÓ / LA VEU 

U n grup de professi-
onals residents de 
Medicina i Infer-

meria Familiar i Comunitària 
de l’ICS Catalunya Central a 
Igualada i Santa Margarida de 
Montbui s’ha proposat aug-
mentar el nombre de peticions 
de documents de voluntats 
anticipades (DVA), un tràmit 
que es fa de manera gratuïta i 
que permet les persones deixar 
constància de com volen que 
siguin els seus tractaments si 
un dia no poden decidir per si 
mateixes. Entre d’altres aspec-
tes, poden indicar-hi les prefe-
rències en les cures a rebre, la 
donació d’òrgans, l’assignació 
d’un representant en cas de no 
poder expressar-se, etc.
Els darrers mesos s’han dut a 
terme diverses xerrades i ac-
tivitats comunitàries per di-
fondre el DVA entre la pobla-
ció i donar suport en la seva 
elaboració. Les intervencions 
d’aquest projecte van dirigi-
des a tota la població major de 
18 anys amb plena capacitat 
de decisió, ja que s’ha detec-
tat que, fins ara, la major part 
dels DVA els fan persones més 
grans de 50 anys.
Els propers actes que hi ha 
previstos són les xerrades in-
formatives següents:
Santa Margarida 
de Montbui
- Dimecres 19 de febrer de 
2020, a les 20 h, a la sala poli-
valent de la CCC La Vinícola
- Dimecres 26 de febrer, a les 
19.30 h, al centre dee serveis 
del Nucli Antic.
Igualada
- Dimecres 4 de març, de 10 
h a 13 h, al punt informatiu 
Mercat de la Masuca.
- Dimarts 10 de març, a les 11 
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L ’ICS a la Catalunya 
Central ha homenatjat 
els professionals ju-

bilats el darrer any, una cin-
quantena, en un emotiu acte 
celebrat a la Torre Busquet de 
Manresa, que ha comptat amb 
la participació d’Enric Casa-
novas, llicenciat en Psicologia 
Industrial per la Universitat de 
Barcelona, Màster en Direcció 
de Màrqueting per EADA i 
consultor.
Casanovas ha centrat la seva 
intervenció a preguntar-se per 
què emmalalteix la nostra so-
cietat, per què som infeliços 
i com podem aprendre a ser 
més feliços. 
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E l proper dijous 19 de 
març de 16 a 18:30, a 
la seu del Consell Co-

marcal, tindrà lloc una nova 
sessió de TIC Anoia, amb 
una xerrada sobre els reptes i 
oportunitats de les empreses 
4.0.
L’objectiu de la jornada és 
oferir una visió transversal de 
la indústria 4.0 com a nou pa-
radigma de les empreses per 
a la transformació industrial, 
facilitant tota la informació 
sobre els recursos disponibles 
per a adaptar-se als canvis i 
aportant casos d’èxit amb les 
empreses del sector
Els objectius són explicar a 
les empreses de la comarca 
de l’Anoia què és i què com-
porta la Indústria 4.0, donar 
a conèixer les tendències na-

El consultor ha destacat que 
“estem davant una societat 
amb malalties de caràcter psi-
cològic, bàsicament. Per què 
som infeliços? El buit interior, 
la por, la culpa i les males de-
cisions” i ha afegit que “si som 
feliços, vivim 15 anys més, 
amb més salut, i evitem malal-
ties com l’estrès, la depressió o 
l’ansietat, que seran les princi-
pals malalties del futur als pa-
ïsos desenvolupats”. També ha 
donat la seva recepta per ser 
més feliços: “saviesa, trobar 
un sentit a la vida, autoconei-
xement i autoestima, il·lusió, 
compromís, agraïment, una 
mica d’esport... i el més im-
portant: amor”.
A continuació, tres professi-

onals jubilats han intervingut 
en l’acte per recordar el seu 
pas professional per l’ICS. Es 
tracta de Miquel González 
(Anoia), Fina Soler (Osona) i
Irene Soler (Bages- Bergue-
dà), que han explicat, la seva 
experiència laboral a l’ICS, i 
totes aquelles vivències que 
s’emporten. Després d’aques-
tes breus intervencions, totes 
les persones homenatjades 
han rebut un obsequi i s’han 
fet una foto de família.
En l’obertura de l’acte, Anna 
Forcada, gerent de l’ICS Ca-
talunya Central, i Josep M. 
Argimon, director gerent de 
l’Institut Català de la Salut, 
han agraït la feina feta pels 
professionals.

h, al Casal del Passeig.
- Dilluns 30 de març, a les 19 
h, a la Biblioteca Central de 
Cal Font.
Fins ara ja s’han realitzat altres 
activitats com són xerrades al 
Mont-Àgora, a la Setmana de 
la Gent Gran de Montbui, en 
grups comunitaris dels CAP, 
així com se n’ha fet promoció 
durant la campanya de la grip 
i en els centres de salut. Tam-
bé s’informa del document 
a través de cartells situats en 
diferents llocs, com ara biblio-
teques municipals, gimnasos, 
farmàcies, ajuntaments, cen-
tres cívics, etc.
Els professionals residents 
impulsors d’aquest projecte 
expliquen que un dels prin-
cipals motius pels quals hi 
ha persones que estan fent-se 
aquest document actualment 
és perquè han viscut alguna 
experiència personal o famili-
ar que les ha obligat a prendre 
la decisió de final de vida d’un 
ésser estimat i, arribat el mo-
ment, volen deixar constància 
de la seva decisió i evitar que 
algú proper assumeixi aquesta 
responsabilitat.
L’objectiu de la campanya 
que s’està duent a terme és 
que totes les persones majors 
d’edat tinguin informació so-
bre el document de voluntats 
anticipades i sobre el fet que 
per fer-se’l, al seu CAP de 
referència, no cal que siguin 
persones grans o que tinguin 
cap malaltia.

Vol saber què és el 
document de voluntats 
anticipades?

Xerrada de TIC Anoia sobre reptes i 
oportunitats de les empreses 4.0

cionals i internacionals així 
com descobrir els mecanismes 
públics disponibles per a les 
empreses, i determinar com 
les tecnologies poden ajudar 
a automatitzar, integrar pro-
cessos o prendre decisions a 
temps real. També explicar les 
metodologies de treball per a 
la implementació de projectes 

d’indústria 4.0, i conèixer ca-
sos d’èxit.
Els ponents seran Carles Mi-
randa (Acció), Jordi Palmiola 
(EURECAT), Toni Tebas (En-
gisoft) i Albert Ginestà (KfeW 
Systems). Gratuït prèvia ins-
cripció. Inscripcions: aeo@
anoia.cat i per telèfon: 93 805 
1585 Ext. 320.



Aquest any es plantaran 325 arbres 
nous en parcs i carrers de la ciutat
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L ’Ajuntament desenvo-
luparà durant aquests 
mesos d’hivern les tas-

ques previstes en el Pla d’Ar-
brat 2020, amb què es donarà 
continuïtat a les accions dutes 
a terme en el del 2019, gràcies 
a les quals es van plantar 498 
arbres a la ciutat.
Seguint la planificació previs-
ta, en el pla d’enguany es plan-
taran 325 arbres, que perme-
tran reposar els que s’han mort 
i substituir els que s’han de re-
tirar per raons de seguretat o 
bé per canviar-los per espècies 
més adequades a l’entorn urbà 
i que, per tant, ja no malmeten 
vials, voreres ni clavegueram i 
no provoquen afectacions a la 
ciutadania, com ara al·lèrgies i 
altres molèsties respiratòries.
Entre les espècies que es plan-
taran cal esmentar cirerers del 
Japó, pereres de flor, prune-
res de flor, espinalbs, aurons 
blancs o arbres de Judes. Els 
nous arbres s’ubicaran en zo-
nes com el barri de les Flors, 
la ronda de Fàtima, la zona del 
Gasogen, el c/ Dr. Pujades, la 
plaça de Cal Font, l’entrada 
del Polígon Industrial venint 
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D imecres l’Ajuntament 
d’Igualada ha rebut 
la visita oficial de la 

vicepresidenta segona de la 
Diputació de Barcelona, Car-
mela Fortuny, qui després de 
signar en el llibre d’honor de 
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U n home va ser apu-
nyalat diumenge en 
ple carrer a Igualada 

i està ingressat en estat greu 
a l’Hospital de Bellvitge. Així 
ho explica El Periódico de 
Catalunya. Segons sembla, 
els Mossos van rebre un avís 
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P er tercer any, l’associa-
ció de Petits Viticultors 
de la Conca d’Òdena, 

celebrem la Festa del Vi Novell 
a “El Local del Barri de Xau-
xa”. L’objectiu d’aquesta tro-
bada es donar a conèixer els 
nostres vins de proximitat, ja 
que la procedència  dels raïms 
es majoritàriament de l’àmbit 
territorial Conca d’Òdena. La 
collita del 2019 ha estat ela-
borada de forma artesana i 
respectuosa, amb molt poca 
presència d’additius, com els 
sulfits. En molts casos, els po-
dríem considerar com a vins 
naturals.
Normalment a finals de febrer 
un vi comercial ja no es consi-
dera un vi novell, si no jove, en 
el nostre cas no es així,  ja que 
la forma tradicional  de fer 
vi, es esperar l’hivern, que  la 
temperatura dels cellers baixi 
i l’àcid tartàric precipiti en for-
ma de sals. Els cellers moderns 
i amb medis, acceleren el pro-
cediment  mitjançant equips 
de fred i al mes de desembre 
ja poden treure al mercat vins 

d’Òdena (entrada 555 de l’au-
tovia) o el circuit inclusiu.
Durant la presentació de les 
actuacions del Pla d’Arbrat 
d’aquest any l’alcalde, Marc 
Castells, ha destacat que “vo-
lem una ciutat amb molts 
arbres, però amb arbres ade-
quats a la ciutat”. En aquest 
sentit, ha subratlla la varietat 
d’espècies que es planten i la 
seva distribució entre les dife-
rents parts de la ciutat.
La renovació progressiva de 
l’arbrat viari interacciona amb 
la gestió dels espais verds de la 
ciutat, ja que, a banda d’aques-

perfectament estabilitzats.
Us esperen el dissabte 29 de 
febrer, a partir de  les 20 ho-
res a “El Local del barri de 
Xauxa”. Podreu tastar una 
quinzena de vins, la majoria 
monovarietals.

El barri de Xauxa acull 
la Festa del Vi Novell 
dels petits viticultors

la ciutat en presència de diver-
sos membres del consistori, 
s’ha reunit amb l’alcalde, Marc 
Castells. 
Posteriorment, s’ha dut a ter-
me una visita a l’església de la 
Soledat per observar les obres 
de restauració que recentment 
s’hi ha efectuat.

La vicepresidenta de 
la Diputació, a Igualada

ta introducció d’espècies més 
adequades a la planificació ur-
banística, també té en comp-
te aspectes com el control la 
seguretat dels ciutadans, l’eli-
minació de l’ús d’herbicides 
químics, la millora de la gestió 
integrada de plagues, la dràsti-
ca reducció de l’ús d’insectici-
des i plaguicides, l’increment 
de la biodiversitat o renatu-
ralització dels espais verds. 
“El pla d’arbrat pretén, en 
definitiva, millorar la ciu-
tat per millorar qualitat 
de vida dels ciutadans”, ha 
afirmat Castells.

Apunyalat al centre d’Igualada per 
un possible cas de gelosia

a les 7 del matí que hi havia 
un home estès a terra entre 
l’entrada d’un edifici i el carrer 
Sant Antoni de Baix. Segons 
explica El Periódico, un heli-
còpter va traslladar al ferit fins 
a l’Hospital de Bellvitge en he-
licòpter. 
Des de Mossos han confirmat 
que la ferida va ser provocada 

per una arma blanca.
El mateix diari apunta que al-
guns testimonis assenyalarien 
que el pressumpte agressor 
seria l’exnòvio de l’actual pare-
lla de la víctima. Tot i això, de 
moment encara no hi ha cap 
detingut per aquest cas i els 
Mossos segueixen endavant 
amb la investigació.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 
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L ’any 1989, l’Associació 
de Veïns i Veïnes dels 
carrers de Santa Cateri-

na, Carme i travessies s’engres-
cava a celebrar l’arribada de la 
Pasqua tot cantant caramelles 
pels carrers del barri. Durant 
gairebé trenta anys, són mol-
tes les persones que han parti-
cipat en aquesta festa que any 
rere any s’ha consolidat.
Per fer que aquesta tradició 
tant nostrada continuï amb 
força, us demanen i animem a 
tots aquells veïns i veïnes del 
barri i de la ciutat que tinguin 
ganes de passar una bona es-
tona tot cantant, fent barri, i 
mantenint viva una tradició 
tant nostra, a venir als assaigs i 
a la nostra cantada de carame-
lles, en la seva trentena edició.
La cantada de les Caramelles 
serà el dissabte dia 18 d’abril a 
la tarda pels carrers del barri 
de Santa Caterina i del centre 
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A quest 2020, per sisè 
any consecutiu, 
Francesc Esteve i 

Tomàs de RiuadaDeNassos, 
farà el “Camino de Santiago” 
per intentar ajudar de nou a 
l’ONG Pallapupas que està a 
diferents hospitals de Cata-
lunya per ajudar als nens i 
nenes ingressats en els hos-
pitals, com l’actual acció que 
durant el 2018 porten a ter-
me amb la gent gran. 
Les dates que té confirmades 

5.470€ recollits en benefici de 
la lluita contra el càncer infantil
AMICS ST. JOAN DÉU / LA VEU 

A mb motiu del 15 de 
febrer, dia internaci-
onal del càncer infan-

til, s’ha organitzat a Igualada i 
als pobles de l’entorn, dife-
rents actes per recollir fons 
per la investigació d’aquesta 
malaltia.
Algunes escoles han partici-
pat en la campanya “Taca’t pel 
càncer infantil” i han fet xoco-
latades solidàries. A Òdena es 
va fer diumenge, 16 de febrer 
un concert-vermut i a Igua-
lada l’acte principal va ser el 
divendres 14 de febrer,  la re-
alització d’un festival de dansa 
al teatre l’ateneu amb la col·la-
boració de vuit agrupacions 
de dansa i la participació de 
146 dansaires.
Una gala de dansa dinàmica, 
àgil, amb  diversitat d’estils i 
amb una gran qualitat en el 
moviment i en les coreografi-
es, que mostrava el saber fer 
i la professionalitat de tots el 
professors i professores res-
ponsables dels grups.
També hi va haver unes pa-
raules del Dr. Capdevila i el 
testimoni d’en Dídac Martín, 

d’Igualada.
Els assajos es faran els dijous 
dia 27 de febrer; 5, 12, 19, 26 
de març i; 2, 9, 16 d’abril, de 
9 a 10 del vespre, a l’edifici de 
La Bandera Negra, on en l’ac-
tualitat hi ha La Veu de l’Ano-
ia, que com edicions anteriors 
ens deixa una sala per assajar. 
Aprofitem per agrair a La Veu 
de l’Anoia aquesta col·labora-
ció.
Animem a tothom, petits, jo-
ves o grans a venir a cantar.
Per tal de fer una festa més bo-
nica, ens agradaria que els ve-
ïns del barri engalanessin els 
balcons amb els domassos del 
barri. En cas de no tenir-lo, es 
pot adquirir posant-se en con-
tacte amb qualsevol membre 
de la junta o enviant un correu 
electrònic.
Si teniu algun suggeriment 
ens el podeu deixar a la bústia 
del local, carrer del Carme, 33, 
o al correu del barri: barrisan-
tacaterina@gmail.com

un noi que de petit va patir  
leucèmia.
L’acte ha estat promogut i 
organitzat per l’associació 
“Amics de Sant Joan de Déu 
d’Igualada” que ha treballat 
molt intensament per la rea-
lització d’aquest festival. Un 
festival molt reeixit que va 
omplir el teatre de gom a gom, 
exhaurint totes les entrades.
La recaptació del festival és 
de 5470 euros, quantitat que 
encara no està tancada del tot 
perquè hi ha una campanya de 
micromecenatge oberta fins a 
finals de febrer, així que pot 
anar en augment.
L’enllaç per accedir en aques-
ta campanya és el següent: 
https://www.paralosvalientes.
com/p2p/8/festivaldansaigua-
lada
La persona que desitgi col. la-
borar ha de saber que la quan-
titat que doni va directament 
al compte corrent de Sant Joan 
de Déu per la investigació del 
càncer infantil i per tant, re-
brà un correu electrònic amb 
el comprovant de la donació 
per poder desgravar en la de-
claració de renda. No importa 
que sigui una quantitat petita. 

Tot ajuda per una malaltia tan 
devastadora com el càncer in-
fantil que trasbalsa tot l’entorn 
familiar.
“Amics de Sant Joan de Déu 
d´Igualada” hem promogut 
aquesta campanya i aquesta 
gala de dansa amb l’esperança 
de què, gràcies a la investiga-
ció, cada vegada més nens i 
nenes amb càncer aniran su-
perant aquesta cruel malal-
tia. Actualment el 80% dels 
nens vencen el càncer. Per 
tant, cal anar treballant pel 
20 % restant.

Agraïments
Volem agrair a tots els parti-
cipants del festival: Agrupació 
folklòrica igualadina; Estudi 
de ballet Montserrat Andrés; 
L’aula, escola de dansa; Urban 
Essence Dance School; Escola 
de dansa del Consell Comar-
cal; Bitrac dansa; Auntempo, 
escola de dansa i Espai de dan-
sa, música i teatre artístic.
També el nostre agraïment 
al teatre l’Ateneu, al departa-
ment de sanitat i salut públi-
ca de l’ajuntament d’Igualada, 
a la floristeria Roset i al forn 
Alemany.

Comencen els assajos 
de les caramelles 
al barri de Sta. Caterina

Torna a fer-se la iniciativa solidària RiuadaDeNassos 
en benefici de l’ONG Pallapupas

per poder marxar és el 21 de 
març, començant amb la pri-
mavera i arribar a Santiago el 
pròxim 21 d’abril. Aquest any 
tornarà a sortir dels Hostalets 
de Pierola cap a Saint Jean de 
Pier du Port (a França) per co-
mençar, aquest cop sortint de 
França i creuar els Pirineus, i 
fer uns 820km en total durant 
31 dies. 
“El repte solidari que estic 
realitzant aquests anys és 
una #RiuadadeNassos repar-
tint nassos vermells als pe-
legrins que em vaig trobant 

durant el Camino (a canvi 
d’una petita donació que ells 
mateixos, o jo en el seu nom, 
registrem a la web de crown-
funding MigranodeArena) 
a més intentant que la gent 
m’ajudi des de casa aportant 
petites microdonacions per 
apadrinar cada un dels qui-
lòmetres realitzaré”, ens ex-
plica el Francesc.
En total amb la #Riuadade-
Nassos s’ha pogut recaptar 
fins ara 3.546€ que ha anat 
íntegrament a la ONG Pa-
llapupas.



Les queixes per tributs públics són de les més nombroses. / ARXIU

Igualada, amb 68 
casos, seguida de Vi-
lanova del Camí (42), 
Piera (25), Capellades 
(15) i Masquefa (15), 

les poblacions amb més 
incidències a l’Anoia 

El Síndic de Greuges va registrar 237 queixes d’anoiencs l’any 
passat, la majoria per polítiques socials i impostos
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Nombre de queixes i consultes iniciades
    Anoia   Total
Queixes    96   10.543
Actuacions d’ofici   0   222
Consultes    141   8.843
Total     237   19.608

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

El Síndic de Greuges de Ca-
talunya, Rafel Ribó, ha lliurat 
l’Informe anual 2019 al Par-
lament de Catalunya. Com 
sabeu, aquest informe és el 
document que recull les ac-
tuacions més rellevants dutes 
a terme i les xifres més desta-
cades amb relació a la tasca de 
defensa dels drets encomana-
da a la institució.
Les llistes d’espera, les preins-
cripcions escolars i els pro-
blemes per poder pagar-se un 
pis continuen sent les grans 
preocupacions dels catalans, i 
també dels anoiencs. L’infor-
me revela que una de cada tres 
queixes que va rebre aquesta 
institució al llarg de 2019 van 
ser vinculades a la protecció 
de drets socials dels ciutadans, 
amb un repunt significatiu en 
relació a situacions límit de 
pèrdua d’habitatge. Tant és 
així que el Síndic ha fet una 
crida a “un gran pacte de país 
sobre emergència social en 
habitatge” que impliqui totes 
les administracions.

Queixes i consultes
A l’Anoia es van registrar un 
total de 237 queixes i consul-
tes (96 queixes i 141 consul-
tes) durant el 2019. La majoria 
tenen a veure amb polítiques 
socials (27,8%), seguides d’as-
sumptes relacionats amb els 
tributs públics (23,6%), admi-
nistració pública en general 
(19,8%), polítiques territori-
als (18,1%) i sobre el consum 
(16,5%). 
Pel que fa als municipis, Igua-
lada, amb 68 casos, seguida de 
Vilanova del Camí (42), Piera 
(25), Capellades (15) i Mas-
quefa (15), són les poblacions 

Actuacions iniciades a la comarca per matèria
 Queixes  Consultes  Total  %
Polítiques socials  29  37  66  27,8%
Discriminació  1  1  2  0,8%
Educació i recerca  7  3  10  4,2%
Infància i adolescència  6  7  13  5,5%
Salut  9  12  21  8,9%
Serveis socials  4  8  12  5,1%
Treball i pensions  2  6  8  3,4%
Adm. pública i tributs  28  28  56  23,6%
Adm. pública  21  26  47  19,8%
Tributs  7  2  9  3,8%
Polítiques territorials  18  25  43  18,1%
Habitatge  2  8  10  4,2%
Medi ambient  12  13  25  10,5%
Urbanisme i mobilitat  4  4  8  3,4%
Consum  16  23  39  16,5%
Seguretat ciutad. i justícia  4  14  18  7,6%
Cultura i llengua  1  1  2  0,8%
Altres consultes  0  13  13  5,5%
Total  96  141  237  100,0%

Actuacions iniciades per municipi
 Queixes  Consultes  Total 
Argençola  1  -  1
Bruc, el  8  2  10
Cabrera d’Igualada  2  4  6
Calaf  3  2  5
Capellades  8  7  15
Hostalets de Pierola, els  -  6  6
Igualada  21  47  68
Jorba  1  2  3
Llacuna, la  1  1  2
Masquefa  10  5  15
Òdena  3  1  4
Piera  13  12  25
Pobde Claramunt, la  2  1  3
Prats de Rei, els  1  -  1
Rubió  1  -  1
Sant Martí de Tous  -  1  1
Sant Martí Sesgueioles  -  1  1
Sant Pere Sallavinera  1  1  2
Santa Margarida de Montbui  4  5  9
Torre de Claramunt, la  6  4  10
Vallbona d’Anoia  3  4  7
Vilanova del Camí  7  35  42
Total  96  141  237

amb més incidències a l’Anoia. 
D’altra banda, no hi ha dife-
rències de sexe en les queixes i 
consultes, doncs es repeteixen 
pràcticament a la meitat entre 
homes i dones.
Les queixes en casos d’emer-
gència habitacional han cres-
cut l’any 2019. Concretament 
els que afecten famílies des-
nonades -sovint amb menors 
a càrrec- que són desnonats 
de la seva residència habitu-

al i que triguen en poder ser 
reallotjats d’urgència pels ser-
veis municipals. En alguns ca-
sos aquesta espera ha arribat a 
allargar-se fins a dos anys.  

 
 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
ORDRE DEL DIA 
 

1) Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior 
2) Presentació Memòria 2019 i projectes previstos 2020  
3) Presentació de l’estat de comptes del 2019 i pressupost 2020 
4) Torn obert  de paraula 

 
 

Dia:   Dimecres, 4 de març de 2020 
Hora:  19:00 única convocatòria 
Lloc :  Unió Empresarial de l’Anoia 

Ctra. de Manresa, 131 
08700 IGUALADA 

 
 

necessita incorporar

Es requereix:
Experiència demostrable  
en reparacions i muntatges.

S’ofereix:
Contracte laboral SS.
Estabilitat laboral i sou 
segons experiència.

 FRIGORISTA
 TÈCNIC DE 
CLIMATITZACIÓ

Interessats envieu CV a
estany@jestany.com

ESTANY
Refrigeració i equipaments

OFERTA DE FEINA
Ajudant/a de jardineria

amb experiència demostrable en jardins i en manteniments i poda. 

Feines a realitzar:
- ajuda en plani�cació 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 �tosanitaris
-ús de maquinària de jardineria: desbrossadora, tallagespa, retallavo-
res, motoserra i podadora

Imprescindible: 
Carnet de conduir B1 i coneixement del català parlat, llegit i escrit. 
Es valoraran també coneixements de lampisteria i paleta.

Durada del contracte: 
3 mesos amb possibilitat d’ampliació 
Sou: valorable segons experiència del candidat

Horari i jornada:
De 8 a 13 hores i de 14:30 a 17:30
De dilluns a divendres
Incorporació: immediata
Lloc de treball: Calaf i rodalies

Dades de contacte:
Feu arribar els vostres CV amb el vostre telèfon a:

 roger@calhuguet.cat
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Un total de 156 per-
sones van rebre, l’any 

2019, suport psicològic, 
educatiu, social o legal 
segons les necessitats de 

cada situació

El Consell va detectar i aturar l’any 
passat fins a 63 casos de 
maltractament a gent gran

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresari-
al de l’Anoia prepara 
una nova edició dels 

Esmorzars UEA. En aquesta 
ocasió, el ponent, Oriol López, 
us explicarà com podeu acce-
lerar els resultats de la vostra 
empresa, aportar més valor i 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ndesa, en línia amb el 
seu Gran Pla de Qua-
litat i amb la voluntat 

de preparar la xarxa elèctrica 
pel futur, ha instal·lat durant 
el 2019 un total de 71 teleco-
mandaments en centres de 
transformació de la Catalu-
nya Central amb l’objectiu de 
millorar la qualitat del servei. 
Els nous dispositius, que han 
suposat una inversió de 1,2 
milions d’euros, permeten re-
duir en un 20% el temps d’in-
terrupció del servei en cas 
d’incidències.
Aquests sistemes de control 
remot permeten realitzar 
maniobres d’operació a dis-
tància. Així, des del Centre 
de Control que Endesa té a 
Barcelona, es pot accionar a 
distància els dispositius de 
les instal·lacions sense haver 
de desplaçar equips sobre el 
terreny en cas d’incidències, 
ja siguin pròpies o derivades 
de l’acció d’agents externs. 
El Centre de Control rep 
informació que permet de-
tectar i aïllar els defectes que 
puguin produir-se a la xarxa 
mitjançant els elements de 
detecció de pas de defecte. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D urant l’any 2019, el 
Consell Comarcal de 
l’Anoia, a través de 

l’Equip d’Atenció a la Vellesa 
de l’Anoia (EAVA), ha atès 63 
situacions de maltractament 
a persones grans. Entenent 
que en cadascuna d’aquestes 
hi solen haver diverses perso-
nes implicades que necessiten 
l’atenció i el suport del servei 
EAVA, es compta que un to-
tal de 156 persones han rebut 
suport psicològic, educatiu, 
social o legal segons les neces-
sitats de cada situació.
Un any més, cal destacar 
l’especial vulnerabilitat de la 
dona gran, ja que un 75% de 
persones grans maltractades 
han estat dones. Es detecten 
diferents formes de maltrac-
tament tot i que algunes, com 
l’abús sexual, són especial-
ment difícils de detectar: la 
principal forma de maltrac-
tament és el psicològic (37%), 
seguit per la negligència i l’au-
tonegligència (25%). També 
es troba un 22% de situacions 
de maltractament econòmic, 
un 14% de maltractament fí-
sic i un 2% de casos d’abando-

D’aquesta manera s’estal-
via temps en la localització 
d’avaries, amb la conseqüent 
reducció del temps d’inter-
rupció del subministrament 
elèctric als clients que s’ali-
menten d’aquestes instal·la-
cions, que en el cas de la Ca-
talunya Central són més de 
135.000 de forma directa i, 
indirectament, totes les co-
marques.
En aquesta fase, els nous 71 
equips telecomandats bene-
ficien 107 municipis repartits 
entre les comarques d’Anoia, 
el Bages, el Berguedà, el Mo-
ianès i el Solsonès.
Endesa està realitzant, en els 
últims anys, una important 
inversió en la tecnificació de 
la seva xarxa per dotar la in-
fraestructura elèctrica dels 
darrers avenços tecnològics, 
amb l’objectiu de donar una 
resposta adequada a les es-
pecificitats del territori i a les 
necessitats del seu mercat. La 
reforma apropa les instal·la-
cions de la Companyia a un 
model de gestió més eficient 
de la xarxa mitjançant la au-
tomatització de les seves in-
fraestructures, un aspecte bà-
sic de les anomenades xarxes 
intel·ligents o smart grids.

Endesa inverteix en 
l’automatització de la 
xarxa elèctrica

nament.
El perfil de la persona pre-
sumptament responsable de 
la situació de maltractament 
acostuma a ser un home (58%) 
o dona que té un vincle famili-
ar (85%) amb la persona gran. 
Els problemes de salut mental 
i de consum de substàncies 
acostumen a estar presents en 
la majoria de situacions de-
tectades i són pocs els casos 
(9,5%) en què hi ha un cui-
dador amb burn-out (síndro-
me del “cuidador cremat”). 
En aquest sentit, cal trencar 
possibles estereotips ja que 
la persona gran en situació 
de maltractament sol ser una 
persona autònoma per totes o 
per gairebé totes les activitats 
de la vida diària (83%).
La vicepresidenta de Serveis 
a les Persones, Carme Zara-
goza, recorda que “en aquests 

quatre anys que està en marxa 
l’EAVA, amb assessorament, 
avaluació i intervenció en si-
tuacions de maltractament 
a persones grans de molt di-
ferent gestió, l’equip ha anat 
creixent en experiència i co-
neixement d’un fenomen que, 
alhora, és tan poc estudiat i 
investigat”. Conseqüentment, 
afirma, això “ha repercutit 
en un augment progressiu de 
detecció i derivació de casos”. 
Zaragoza destaca també la im-
portant tasca “de totes les per-
sones professionals que confi-
guren la xarxa sigui de l’àmbit 
social, de salut o altres, que 
facilita la detecció i la in-
tervenció conjunta davant 
d’aquest tipus de situacions 
de vulnerabilitat i alta com-
plexitat en el seu abordatge”.
La ferma aposta del Consell 
Comarcal de l’Anoia, amb el 
recolzament i col·laboració 
de tots els ajuntaments de la 
comarca, així com de Diputa-
ció de Barcelona, per seguir 
endavant amb l’EAVA, reafir-
ma l’ interès de l’administra-
ció en apostar pel benestar de 
les persones grans que confi-
guren, gairebé en un 18%, la 
població total de la comarca.

El Cercle del Creixement Proactiu, el dijous 27 de febrer, a 
debat en els proper dels Esmorzars UEA

deixar llegat, a través del Cer-
cle del Creixement Proactiu.
En concret, es parlarà de com 
accelerar els teus ingressos, 
beneficis i valoració, aconse-
guir un creixement escalable 
i sostingut, i deixar llegat i ri-
quesa, i no caos.
L’Oriol López està considerat 
un dels assessors més inspira-

dors del món segons el llibre 
“The World’s Most Inspiring 
Accountants”, i és autor dels 
llibres “Creix i Prospera” i 
“L’empresari proactiu”, entre 
d’altres. Porta més de vint anys 
ajudant les empreses a créixer, 
accelerant els resultats, afegint 
més valor i deixant un llegat 
per al futur. És l’assessor de 

confiança d’empresaris i direc-
tius, a qui ajuda a fer créixer 
i prosperar els seus negocis, 
accelerant els seus resultats, 
aportant més valor als seus 
clients i deixant llegat.
L’acte tindrà lloc de 9:30 h. a 
11:00 h. És gratuït pels socis 
de la UEA / 20 € no socis. Més 
info a www.uea.cat.



comarca Espai patrocinat per
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CONCA / LA VEU 

Els ajuntaments de Vila-
nova del Camí, Òdena 
i La Pobla de Clara-

munt han renovat el conveni 
que regula les relacions de 
col·laboració entre els tres 
ens, per a la prestació de 
serveis a persones empre-
nedores i empreses. L’acord, 
rubricat per l’alcaldessa de 
Vilanova del Camí, Noemí 
Trucharte, la d’Òdena, Ma-
ria Sayavera i l’alcalde de la 
Pobla de Claramunt, Antoni 
Mabras, serà vigent durant 
dos anys, fins el 31 de desem-
bre de 2021. A la signatura 
del conveni també va ser pre-
sent la regidora de Promoció 
Econòmica de Vilanova del 
Camí, Carlota Silva.

Segons l’acord, Vilanova del 
Camí prestarà els serveis del 
seu Centre Local de Serveis 
a les Empreses (CLSE) a les 
persones emprenedores i em-
preses dels municipis d’Òde-
na i La Pobla de Claramunt. 
Així mateix incorporarà com 
a àmbit territorial de les se-
ves actuacions i projectes el 
territori d’aquests municipis 
i els presentarà la planifica-
ció de formació anual que 
ofereix el CLSE.
Entre els compromisos ad-

Vilanova, Òdena i la Pobla de Claramunt potencien 
conjuntament l’emprenedoria

quirits pels ajuntaments 
d’Òdena i La Pobla hi ha la 
difusió de les activitats del 
CLSE de l’Ajuntament de Vi-

lanova del Camí, entre par-
ticulars i empreses, així com 
la derivació dels potencials 
usuaris d’aquestes activitats, 

La nova aliança pre-
tén, a més de potenciar 
l’emprenedoria, gene-
rar noves oportunitats 

d’ocupació

comprometent-se a no du-
plicar-ne cap dels serveis o 
activitats existents o progra-
mades.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha fet pú-

blica l’oferta formativa per al 
2020. 15 cursos  gratuïts adre-
çats a persones emprenedores, 
empresàries i professionals in-
dependents i d’altres dirigides 
a persones en cerca de feina 
o interessades en millorar la 
seva ocupació.
La regidora de Promoció 
Econòmica, Carlota Silva, ha 
presentat públicament l’oferta 
formativa d’aquest 2020 que 
pretén dotar els participants 
d’eines i recursos per tal de 
millorar les seves habilitats. 
Pel que fa als cursos adreçats 
a les persones emprenedores 
i empresàries, explica Carlo-
ta Silva, se’n fa una tria per 
oferir-ne un ampli ventall de 
propostes que promoguin 
l’adquisició de coneixements 
estratègics en sectors com el 
màrqueting, aspectes de caire 
laboral i fiscal i, sobretot en 
el sector de xarxes socials i 
TIC’s. Des de fa uns anys, ex-
plica la regidora, l’interès dels 
usuaris en aquest tipus de cur-
sos, sobretot pel que fa al do-
mini de les xarxes per poder 

publicitar els seus productes 
i/o serveis, va en augment i, 
per tant, sempre formen part 
de l’oferta formativa. 
Pel que fa als cursos destinats 
a persones en situació d’atur o 
per millorar la feina l’objectiu, 
explica Silva, és continuar do-
nant suport al seu procés de 
recerca de feina, ja que l’objec-
tiu final és aconseguir la seva 
incorporació al mercat labo-
ral.  
Carlota Silva, explica que a 
l’hora de dissenyar el progra-

ma formatiu, es tenen molt 
en compte les inquietuds, les 
necessitats i els interessos ex-
pressats pels alumnes. Així 
mateix, des del Servei d’Ori-
entació Laboral, també es fan 
enquestes d’interessos als usu-
aris de la Borsa de Treball. 
En les propostes formatives 
per al 2020, s’inclouen cursos 
que són clàssics d’aquest pro-
grama com els d’introducció 
a l’ordinador o a Internet, l’en-
trevista de feina, la certificació 
Tic amb l’examen ACTIC... 

Alguns, com el d’aspectes fis-
cals i comptables, explica Sil-
va, es reediten cada any per 
intentar actualitzar-lo a la 
normativa vigent.
En la proposta formativa d’en-
guany també s’han introdu-
ït curos i tallers relacionats 
amb les noves tecnologies i les 
xarxes socials aplicades al ne-
goci o per a la cerca de feina. 
Instagram, Twitter, Infojobs, 
Mailchimp, o fins i tot l’e-com-
merce, són algunes propostes 
incloses al calendari de cursos. 

El 24 de febrer tindrà lloc la 
primer curs del 2020 “Com 
posar preu als meus produc-
tes i serveis”. La formació va 
destinada a persones empre-
nedores que tinguin un pro-
jecte o una idea empresarial o 
petites empreses que comen-
cin la seva activitat. L’objectiu 
és aprendre a aplicar diferents 
sistemes per determinar el 
preu de venda, entendre les 
fórmules per a fixar els preus 
dels productes o serveis i cal-
cular el marge brut comercial. 

Curs per posar preu als meus productes i serveis obre l’oferta 
formativa del 2020 de Promoció Econòmica 

(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

Castellolí ja té una seu 
local pròpia d’AE-
CC-Catalunya contra 

el càncer, una associació im-
plantada a l’Anoia des de fa 
dos anys i que des de fa dè-
cades treballa per conscien-
ciar sobre la malaltia i donar 
suport a les persones que la 
pateixen.
L’Ajuntament de Castellolí ha 
signat aquesta setmana un 
conveni que posa a disposició 
de la seu local de l’associació 
diversos recursos i espais de 
reunió municipals. L’alcalde 
Joan Serra ha rubricat l’acord 
amb les impulsores de la seu 
local, les castellolinenques 
Sílvia Soteras, Magda Jardí 
i Carme Chamorro, i amb la 
coordinadora comarcal de 
l’AECC, Èlia Gabarró.
L’alcalde Joan Serra ha ex-
pressat la satisfacció de tot el 

consistori per l’acord: “Estem 
molt contents que aquesta 
iniciativa altruista i solidària 
arreli a Castellolí”, i ha afe-
git que “el suport de l’Ajun-
tament a aquesta associació 
és total i segueix l’estratègia 
que ens vam marcar de fer un 
Castellolí més solidari”. En 

Castellolí ja té seu local de l’associació AECC-Catalunya 
contra el càncer

aquest sentit, Serra ha anun-
ciat que la propera Tuga Trial 
Castellolí que se celebrarà l’1 
de maig, a la qual hi partici-
pen uns 1.500 corredors, per 
primera vegada tindrà una 
finalitat solidària i destina-
rà 1 euro de cada corredor a 
l’associació AECC-Catalunya 

contra el càncer.
Per la seva banda, la presiden-
ta de la seu local a Castellolí, 
Sílvia Soteras, ha explicat que 
el grup de voluntàries van de-
cidir impulsar aquesta inicia-
tiva perquè “ningú se senti sol 
quan es troba en la situació 
d’haver d’enfrontar-se a una 
malaltia així”, i esperen poder 
informar de  les tasques de 
suport i  acompanyament que 
realitza l’AECC des del Punt 
Comarcal de l’Anoia i orga-
nitzar activitats relacionades 
amb aquesta malaltia. La pri-
mera activitat que organitza-
ran és la xerrada “La gestió 
de les emocions”, a càrrec del 
psicooncòleg de l’AECC  Marc 
Clemente, en una data que 
serà anunciada properament.
Segons dades de l’Observato-
ri del Càncer de l’AECC, l’any 
passat a Catalunya hi van ha-
ver més de quaranta-tres mil 
nous casos de càncer, una 

xifra lleugerament superior 
a la de l’any anterior. El càn-
cer més freqüent ha estat el 
de colon-rectal, seguit del de 
mama, de pròstata i pulmó. 
Afortunadament, els avan-
ços farmacològics i els trac-
taments innovadors han fet 
augmentar la supervivència 
mitjana dels pacients. Tot i 
així, els professionals insistei-
xen que la detecció precoç és 
fonamental per a poder cul-
minar amb èxit el tractament.
L’AECC-Catalunya contra 
el càncer és una entitat sen-
se ànim de lucre que treballa 
per informar i conscienciar 
de la malaltia, donar suport 
i acompanyar als afectats i 
promoure la investigació i la 
mobilització ciutadana. El 
Punt Comarcal està situat a la 
Rambla Nova, 32 d’Igualada i 
oberta al públic els matins de 
dilluns a divendres, i les tar-
des de dilluns i dimecres.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La comunitat extreme-
nya de Vilanova del 
Camí i de l’Anoia en ge-

neral ha gaudit aquest cap de 
setmana, de la jornada gastro-
nòmica entorn a la matança 
del porc. Una activitat oberta, 
però, al públic en general i que 
la Unión Cultural Extremeña 
Anoia organitza des de fa 25 
anys.
La festa va començar sobre les 
9:30 del matí amb la degus-
tació de migas amb cafè amb 
llet, com marca la tradició 
extremenya, per als més ma-
tiners. Sobre les 11 h va arri-
bar l’hora de l’esmorzar amb 
els entrepans de panceta i bo-
tifarra. 
L’hora més concorreguda, 
però, fou la del dinar, cap a 

dos quarts de tres de la tarda. 
Unes 300 persones van com-
partir el cocido, que aquest 
any a banda dels cigrons i les 
cols, va requerir fins a 30 kg de 
xoriço, 15 kg de morcilla,15 kg 
de bofero i 15 kg més de barri-

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

En l’última reunió execu-
tiva de Junts x Vilanova, 
es van abordar aspectes 

importants referents a l’organit-
zació interna del partit i la ne-
cessitat d’estructurar un comitè 
local per encapçalar un projecte 
polític sòlid i permeable capaç 
de donar resposta a les necessi-
tats i reptes de futur  dels vila-
novins i vilanovines. 
Amb aquesta visió és que Junts 
x Vilanova vam aprovar per 
unanimitat l’estructura del nou 
comitè executiu local encap-

çalat per l’exregidor del nostre 
consistori  Pere Sala com a nou 
President Local per als pròxims 
anys. De la presidència en pen-
jaran 3 grans àrees de caràcter  
funcional per donar major so-
lidesa al nostre projecte polític 
i poder arribar a tots els vila-
novins. Així doncs comptarem 
amb l’àrea d’Organització en-
capçalada per l’activista Ricard 
Macarro, l’àrea de Comunicació 
encapçalada per la vilanovina 
Cristina Checa i l’àrea de Rela-
cions Institucionals encapçala-
da pel nostre regidor a l’ajunta-
ment Jordi Barón. 

Pere Sala, nou President 
local de Junts x Vilanova 

guera. Tampoc no podia faltar 
la sopa, les postres i el cafè.
Des de l’entitat han agraït l’as-
sistència de l’alcaldessa vilano-
vina Noemí Trucharte, acom-
panyada per l’equip de govern 
en ple. També van participar 
de la festa representants d’al-
tres associacions vilanovines i 
anoienques, així com l’exalcal-
de d’Òdena, Francisco Guisa-
do, i el també socialista Josep 
Ma Sala.
Durant el dia van actuar a la 
festa el grup de l’entitat, El 
Sentir de una Tierra, i el grup 
musical convidat de Los Tro-
vadores de l’Anoia. 

La UCE Anoia celebra una participada 
jornada gastronòmica entorn a la 
matança del porc 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
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ÒDENA / ACN 

Un veí d’Òdena de 36 anys 
ha mort aquest dimarts en 
un xoc frontal entre el vehi-
cle que conduïa i un camió 
al quilòmetre 29 de la C-15, 
a l’altura de Sant Quintí de 
Mediona. Els Mossos han 
rebut l’avís a les 11.44 h. El 
conductor del vehicle pesant 
ha sofert lesions de gravetat 

menor. S’han activat set pa-
trulles dels Mossos, tres dota-
cions dels Bombers, que han 
fet tasques d’excarceració, i 
una ambulància i l’helicòpter 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). 
Amb aquesta ja són 18 les 
persones que han mort en 
accidents de trànsit aquest 
any a les carreteres interur-
banes catalanes.

Un veí d’Òdena mor en 
un accident de trànsit a 
la C-15

MONTBUI / LA VEU 

Santa Margarida de 
Montbui organitzarà el 
proper divendres 28 de 

febrer la 13a edició consecu-
tiva de la Marató de Donants 
de Sang. Des de les 10 del 
matí fins les 9 del vespre, tot-
hom qui vulgui participar es 
podrà apropar al Centre Cí-
vic i Cultural La Vinícola per 
fer la seva donació al Banc de 
Sang i Teixits. 
Enguany, el lema de la mara-
tó és “estar en mode ON”, per 
aconseguir la máxima parti-
cipació possible en aquesta 
activitat. D’aquesta manera, 
la jornada de recollida de 
sang més important de l’any a 
Montbui tindrà com a prota-
gonista l’eina de comunicació 
WhatsApp. Així, per primer 
cop, la ciutadania podrà con-
tactar amb el Banc de Sang 
a través del WhatSang, un 
servei d’atenció personalit-
zada a través del número de 
telèfon 677071756. Qualsevol 
persona podrà fer consultes i 
disposar d’un canal de comu-
nicació àgil i proper. Les con-
verses de Whatsapp amb el 
Banc de Sang són individuals, 
de la mateixa manera que es 
poden fer comunicacions per 
email o per telèfon.
A més, des del Banc de Sang 
s’anima a la ciutadania, tant a 
la que pugui donar sang com 
a la que no, que faci missatge 
de WhatsApp per compartir 
entre els grups:
L’augment de persones que 
donen sang per primer cop 
és una de les característi-

ques més destacables de les 
darreres edicions celebrades, 
i enguany es vol mantenir 
aquesta bona xifra de nous 
donants. L’objectiu és acon-
seguir el màxim nombre de 
bosses de sang, en un període 
on són molt necessàries, en 
una èpica en la qual el virus 
de la grip està en un dels seus 
pics màxims.
Pot donar sang qualsevol per-
sona que tingui bona salut 
i que tingui més de 18 anys, 
pesi 50 quilos o més i, en el 
cas de ser dona, no estar em-
barassada. Per donar sang no 
cal estar en dejú. De cada do-
nació se’n beneficien com a 
mínim tres persones, ja que 
se n’obté concentrats d’he-
maties, plaquetes i plasma. 
Es pot donar sang més d’una 
vegada a l’any. En concret, les 
dones poden donar-ne tres 
vegades i els homes en quatre 
ocasions.

Lildami i el “trap” de la do-
nació de sang
La Marató d’aquest any 
compta amb una ‘banda so-

Montbui celebrarà el divendres 28 
de febrer al CCC la Vinícola la 13a 
Marató de donants de sang

nora’ molt especial. Lildami, 
el popular cantant català de 
trap, ha compost una cançó 
sobre la donació de sang amb 
una lletra que explica l’ex-
periència del seu germà, que 
va necessitar sang i un tras-
plantament de moll d’os. 
En el videoclip de la cançó, 
Lildami està acompanyat 
d’una desena de receptors de 
sang que han participat en la 
gravació, feta en els exteriors 
de l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona.

Suport d’entitats i persones
La Marató de Donants de 
Sang a Santa Margarida de 
Montbui és possible tam-
bé gràcies a la implicació de 
diferents entitats, escoles, 
comerços i persones a títol 
individual. En la imatge pro-
mocional de l’activitat hi han 
col·laborat la campiona mun-
dial de Curses de Muntanya 
Sheila Avilés, els doctors Jo-
sep Maria Sánchez i Montser-
rat Sandiumenge, així com la 
directora de l’escola Antoni 
Gaudí M. Carmen Roldán.

MONTBUI / LA VEU 

El montbuienc pavelló de 
Can Passanals, instal·la-
ció en la qual realitza la 

seva activitat esportiva l’Ho-
quei Club Montbui, ha estre-
nat durant els darrers dies les 
noves grades pel públic, adap-
tades a la normativa correspo-
nent, i amb un augment en la 
seva capacitat. 
Les noves grades estan bastides 
en una estructura desmunta-
ble, de quatre files amb una 
longitud de 25 metres lineals. 
L’estructura de grades té una 

capacitat per a 200 especta-
dors. L’import d’adjudicació 
del subministrament i instal-
lació d’aquestes noves grades 
ha estat de poc més de 17.000 
euros, i el proveïdor ha estat 
Arasaf Sports Equipment.
Cal recordar que el pavelló Can 
Passanals acull anualment els 
entrenaments i competicions 
de l’Hoquei Club Montbui, així 
com també diferents activitats 
puntuals.
El pavelló de Can Passanals, 
inicialment pista esportiva i 
posteriorment coberta l’any 
1998, és la primera instal·lació 

poliesportiva del Nucli Urbà 
en ordre cronològic. Des de 
1998 i fins a la inaguració de 
Mont-aQua l’any 2010 va con-
centrar la pràctica d’esports de 
competició com hoquei, hand-
bol, gimnàstica i futbol sala. 
A partir de 2010 l’activitat es 
va anar reduint a la pràctica 
dels esports de pilota petita, 
com ara hoquei patins i tennis 
taula. Des de fa uns mesos, es 
realitzen entrenaments i com-
peticions de Patinatge Artístic 
i d’hoquei patins, sempre sota 
l’organització i el control de 
l’Hoquei Club Montbui.   

Noves grades al pavelló de Can Passanals

MONTBUI/ LA VEU 

Durant els dies 4, 11, 18 i 
25 de març es realitzarà a 
Mont-Àgora un taller de 
postals interactives. L’activi-
tat pretén aconseguir la cre-
ació de quatre tipus diferents 
de postals, totes elles molt 
divertides i sorprenents. El 
preu d’inscripció en aquest 

taller és de 10 euros (material 
inclòs). Hi poden participar 
totes aquelles persones a par-
tir de 10 anys. Les inscripci-
ons es podran formalitzar a 
Mont-Àgora, fins el proper 2 
de març.
L’activitat s’emmarca en els ta-
llers i cursets organitzats des 
de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament montbuienc.

El març, taller de postals 
interactives, a Mont-
Àgora
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CAPELLADES / LA VEU 

El respecte entre com·
panys serà el tema 
principal de la xerrada 

sobre bullying que es farà el 
dijous 27 de febrer a les 6 de 
la tarda.
La xerrada, que es farà a la sala 
d’actes de la Biblioteca El Safa·
reig, anirà a càrrec de l’expert 

Jordi Colell.  Mestre, psicòleg 
i màster en psicopatologia in·
fantojuvenil (UAB). Membre 
de l’Observatoire Internati·
onal de la Violence Scolaire. 
Forma part dels equips d’as·
sessorament psicopedagògic 
del Departament d’Ensenya·
ment de la Generalitat de Ca·
talunya.
Aquesta és una activitat orga·

Xerrada sobre el bullying

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies s’ha pu·
blicat la llista amb els 
documents més pres·

tats aquest passat any 2019 
a la Biblioteca El Safareig de 
Capellades.
Les novel·les que més han 
sortit han estat El Risc més 
gran, de Laura Pinyol; La des-
aparició de Stephanie Mailer, 
de Joël Dicker; La dona a la 
finestra, d’A. J. Finn i Hasta 
que salga el sol de la Megan 
Maxwell. 
En aquesta edició els més 
prestats a Capellades no coin·
cideixen en res amb la llista 
general que s’ha publicat des 
de Biblioteques de la Diputa·
ció de Barcelona on les novel·
les més sol·licitades han estat 
Las hijas del capitán, Patria o 
Todo esto te daré.  Dins els 10 
primers només coincideixen 
3 títols: Los señores del tiem-
po, El silencio de la ciudad 
blanca i El fil invisible.
Tots aquests títols es poden 
agafar en préstec a la Biblio·
teca El Safareig, només amb 

El més llegits de la 
Biblioteca El Safareig el 
2019 han estat...

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres al 
vespre es va convo·
car als joves capella·

dins per començar a treballar 
sobre el seu nou equipament. 
La trobada va tenir bona 
acollida entre el jovent que 
va aprofitar per conèixer in 
situ el nou espai. Allà els va 
esperar el regidor de Joven·
tut, Miquel Sabaté, qui els va 
animar a participar en l’ar·
rencada d’aquest projecte.
Seguidament tots els parti·
cipants, després de veure a 
fons l’antiga pizzeria on es 
situarà el nou espai per a jo·
ves, es van traslladar a la sala 
d’actes per començar a fer 
una sessió de treball, guiada 
des de la Fundació Ferrer i 
Guàrdia, que seran els en·
carregat de fer el Pla d’Usos 
d’aquest nou equipament, en 
funció de les demandes dels 
joves. Aquest divendres es 
va treballar especialment en 
tres dinàmiques.
Primer es va demanar als jo·
ves que fessin una proposta 

el carnet d’usuari.
En novel·la juvenil el més 
prestat a tot arreu ha estat 
novament Wonder. A Cape·
llades després han triomfat 
els diferents volums de Harry 
Potter, Wolfang: extraordinari 
i la Blue Jeans.
En literatura infantil els més 
prestats per a la mainada fins 
a 4 anys han  estat Buffa!! i Un 
sopar de por; per als de 5 a 8 
anys Pols d’estrelles: Carl Sa-
gan i els misteris del cosmos i 
el Manual de la bruja i per als 
de 9 a 12 l’autor més demanat 
és Jeff Kinney amb La gran 
desfeta i Días de perros.
A la Biblioteca El Safareig 
també es pot agafar en préstec 
altres documents com ara re·
vistes. Les més prestades són 
El Jueves, la Mia i el Cuerpo 
y mente.
En pel·lícules d’adult el més 
demanat és també Wonder, 
seguida de Big Little lies i Rey 
Arturo: la leyenda d’Excali-
bur.
En pel·lícules infantils, Va-
mos PJ Masks, El libro de la 
Selva i Angry birds.

sobre els tipus d’activitats i 
continguts que els agradaria 
que hi hagués en aquest espai 
Jove.
En segon lloc, es va parlar 
sobre el mobiliari i la distri·
bució en els diferents espais.
I en darrer lloc, sobre l’or·
ganització general en aspec·
tes com definir els horaris 
d’obertura, si hi ha d’haver 
sala d’estudi, de jocs, de ma·
gatzem d’entitats, polivalent.
A partir d’aquests continguts 

es podrà començar a definir 
com treballar en les diferents 
obres d’acondicionament 
que caldrà fer.
Tal com destaca el regidor 
de Joventut, Miquel Saba·
té, “als joves els tornarem a 
convocar a noves sessions 
per continuar perfilant l’or·
ganització, els horaris i al·
tres temes, però això no treu 
que paral·lelament anem 
avançant en l’acondiciona·
ment de l’espai”.

El projecte pel nou equipament juvenil 
segueix en marxa amb la participació 
del jovent capelladí

nitzada des del Pla Educatiu 
d’Entorn, que cada curs pro·
grama xerrades o cursos que 
poden ser d’interès per a les 
famílies. Aquesta xerrada so·
bre el bullying, a càrrec d’un 
professional amb una llarga 
experiència en aquest àmbit, 
és l’activitat més imminent 
promoguda des del Pla Edu·
catiu d’Entorn.

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com



30  |  COMARCA Divendres, 21 de febrer de 2020

CAPELLADES / LA VEU 

L’Àrea de Promoció 
Econòmica del Consell 
Comarcal de l’Anoia ha 

presentat aquesta darrera set-
mana les dades de les accions 
de suport a l’ocupació que ofe-
reix a Capellades mitjançant 
el projecte subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya “Anoia Activa” durant l’any 
2019. 
Durant l’any 2019 es varen 
atendre un total de 98 perso-
nes, 52 de les quals varen poder 
ser insertades laboralment (36 
de dones i 16 d’homes). Aquest 
servei ajuda a la inserció, a la 
realització de pràctiques en 
empreses, la mediació labo-
ral, l’orientació professional, la 
motivació per a l’ocupació, la 
derivació cap a altres recursos 
ocupacionals, fa seguiment 
en la contractació, l’anàlisi de 
l’ocupabilitat i les competències 
transversals o la informació del 
mercat de treball entre d’altres. 
D’una banda, el treball és amb 

els usuaris que cerquen feina i 
de l’altra, es fan prospeccions 
amb les empreses que necessi-
ten persones. 
El perfil majoritari de les per-
sones usuàries del servei d’ori-
entació laboral de Capellades 
–en un 64%- ha estat el d’una 
dona d’entre 25 i 45 anys, amb 
estudis primaris. El nivell d’in-
serció laboral en aquest any 
2019 ha augmentat respecte a 

Servei d’Ocupació a Capellades

anys anteriors i ha arribat fins 
al 53%.
Aquest és un projecte amb di-
verses accions pensades per 
ajudar a les persones que bus-
quen feina i, a finals del mes de 
febrer es reinicia el suport in 
situ a la vila. Per accedir-hi, cal 
demanar hora a la recepció de 
l’Ajuntament de Capellades per 
a les visites que es fan sempre 
els divendres.

CAPELLADES / LA VEU 

El Teatre La Lliga de Ca-
pellades comença l’any 
amb les cadires del pati 

de butaques arreglades. Moltes 
d’aquestes 95 cadires estaven 
deteriorades, feien molt soroll 
i dificultaven la qualitat de les 
actuacions. 
Des de que es van instal·lar, 
l’any 2009, no se n’havia fet cap 
tipus de manteniment ja que la 
empresa que en el seu moment 
les va instal·lar havia acabat 
tancant portes.
Per això s’ha buscat un taller 
local que s’ha encarregat de 
canviar el mecanisme interior 

de les que estaven pitjor i fer-
ne una renovació integral.
Tal com destaca el regidor de 
Cultura, Àngel Soteras, “calia 
molt deixar-les en bon estat per 
continuar gaudint en les mi-
llors condicions de les diferents 
propostes que programem. 
Volem continuar creixent en 
oferta cultural i això només és 
possible millorant les nostres 
instal·lacions. Darrerament 
vam habilitar i equipar la Sala 
Petita i vam reformar la zona 
dels vestidors i ara tocava ja 
reparar butaques. D’altra ban-
da, treballar amb una empresa 
local facilitarà el manteniment 
d’una manera continuada”.

S’ha arreglat les butaques 
del Teatre La Lliga

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge a les 
12 del migdia, al Te-
atre La Lliga, es farà 

l’acte de proclamació de Ton 
Argelich com a Fill Predilec-
te de Capellades. Tal com va 
explicar l’Alcalde, Salvador 
Vives, a la sessió plenària del 
darrer més, aprovant-ho per 
unanimitat, “el nomenarem 
Fill Adoptiu perquè va néixer 
a La Pobla, però aquesta dis-
tinció té el mateix rang que la 

de Fill Predilecte. Aquesta és 
una qüestió purament admi-
nistrativa, sense cap impor-
tància”.
Diumenge, amb un acte obert 
a tothom qui vulgui assis-
tir-hi, es farà un repàs de la 
vida del Ton Argelich, repas-
sant els múltiples projectes i 
entitats on hi ha col·laborat al 
llarg dels anys.
L’acte acabarà amb l’entrega 
del títol de mans de l’Alcalde, 
Salvador Vives, qui en farà en-
trega en nom del consistori.

Ton Argelich serà Fill 
Adoptiu de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest estiu es va con-
tinuar a Capellades 
amb la campanya 

de civisme per insistir en el 
respecte i la cura dels espais 
i elements comuns de la vila 
amb l’eslògan “Estima’t Ca-
pellades”.
Primer es va embellir les 
jardineres, reparant-les i 
omplint-les de flors i plan-
tes. A més a més es va posar 
una placa amb el motiu de la 

campanya i un missatge ex-
tra: “Respecta’m”.
Ara es continuarà la campa-
nya dirigint l’esforç cap un 
altre element del mobiliari: 
les papereres. En aquest cas 
la placa continuarà portant 
el logotip de l’Estima’t Ca-
pellades, però amb un altre 
missatge: “Brossa de casa, 
no”. L’objectiu és demanar 
que no es llenci les bosses 
amb la brossa de casa a les 
papereres.
Aquesta campanya conti-

nuarà amb més sol·licituds i 
demanant civisme per altres 
aspectes que perjudiquen la 
convivència, com ara els ex-
crements dels gossos.
En aquest sentit, l’alcalde de 
Capellades, Salvador Vives, 
demana “només amb una 
mica d’esforç per part de ca-
dasqú, tindrem una vila més 
neta i polida. Ara estem de-
manant coses bàsiques que 
tothom sap com s’han de fer i 
que repercuteixen clarament 
en la millora col·lectiva”. 

La campanya de civisme arriba a les 
papereres

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

PROMOCIO BH LYNX 5 ENDURO

Carboni  
a partir de 125€

Alumini 

 a partir de  63€

en 24 quotes 
sense interessos
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PIERA / LA VEU 

FGC està duent a terme 
uns treballs de millora 
a la xarxa que afectaran 

els usuaris i usuàries que vul-
guin fer ús del servei aquest 
cap de setmana. Els dies 22 i 
23 de febrer hi haurà un tall 
en la línia R6 (Igualada) i 
s’oferirà un servei alternatiu 
per carretera entre les pobla-
cions de Piera i Igualada en 
ambdues direccions. Aquest 
anirà a càrrec de l’empresa 
Hispano Igualadina i farà pa-
rada a les estacions de Vall-
bona d’Anoia, Capellades, La 
Pobla de Claramunt i Vila-
nova del Camí. La intenció 
és ajustar-se als horaris esta-
blerts per FGC, tot i que les 
persones usuàries han de te-

nir en compte que el trajecte 
per carretera és més llarg i, 
per tant, els autobusos arri-
baran amb un cert retard. En 
el cas dels dos últims auto-
busos que baixin d’Igualada, 
es garanteix un enllaç amb el 
servei de tren habitual, que 
sortirà de l’estació de Piera 
en direcció a Plaça Espanya 
(Barcelona). 
Els treballs consisteixen en la 
renovació dels canvis d’agu-
lla per a minimitzar els so-
rolls i les vibracions del pas 
dels trens per les poblacions 
de Sant Esteve Sesrovires, 
Vallbona d’Anoia i La Po-
bla de Claramunt. L’actuació 
s’emmarca dins el procés de 
manteniment i renovació que 
està duent a terme FGC per 
garantir un servei de qualitat.

Tall en el servei d’FGC 
per obres de millora a la 
xarxa

PIERA / LA VEU 

El proper dijous 27 de 
febrer a les 19h, el pe-
riodista Quico Sallés 

serà a la Biblioteca de Piera 
per presentar el seu treball 
On eres l’1-O?, on reviu en 
una crònica àgil i estremi-
dora les emocions viscudes 
aquests dies. 
Màrius Montmany, director 
de Ràdio Piera, serà l’encarre-
gat de presentar i conduir l’ex-
periència que en Quico Sallés 
ens relatarà al voltant dels fets 

de l’1 d’octubre de 2017, des 
del matí de divendres 29 de 
novembre fins a l’aturada de 

“On eres l’1-O?”. Tercera proposta del 
7 d’experiències

PIERA / LA VEU 

Ahir dijous es van obrir 
les inscripcions per 
participar en un taller 

gratuït d’escriptura creativa 
adreçat a persones de més de 
18 anys. El termini s’allargarà 
mentre hi hagi places disponi-
bles i es durà a terme el dijous 
5, 12, 19 i 25 de març de 11.30 
a 13h. Sovint, sentim la ne-
cessitat d’escriure per endin-
sar-nos en nosaltres mateixos, 
per explicar-nos quelcom o 
per compartir-ho. Potser, per 
atrapar idees i que no s’esca-
pin. O per saber què vindrà 

després… De vegades, però, 
no sabem com començar o 
com crear una història del 
no-res. La proposta formati-
va està destinada a conèixer i 
experimentar diferents tècni-
ques de desbloqueig i estimu-
lar la creativitat. Es treballarà 
sobre les bases de l’escriptura 
i aprendrem a estructurar un 
text i a utilitzar els principals 
recursos per transformar l’ex-
pressió comú en expressió li-
terària. 
I des de dimecres 19 de febrer 
ja es poden formalitzar les ins-
cripcions per participar al ta-
ller infantil “Desencriptem un 

missatge secret”. La proposta 
s’adreça a nens i nenes que 
estan cursant entre 4rt i 6è de 
primària i es durà a terme el 
dimecres 4 de febrer a les 18h. 
Quantes vegades al dia escrius 
una contrasenya? Per accedir 
al correu, per desbloquejar el 
mòbil... són alguns exemples 
d’activitat quotidiana en el que 
tenim la necessitat d’escriure 
un text que només nosaltres 
coneixem. De quina manera 
s’encripten per tal que ningú 
més les conegui? Ens endinsa-
rem en aquest taller per des-
cobrir i conèixer la màgia i els 
secrets de la criptografia.

La biblioteca de Piera obre 
inscripcions per participar a 2 tallers

PIERA / LA VEU 

Les persones usuàries 
del centre de dia Mar i 
Cel van celebrar el pas-

sat divendres, dia 14 de fe-
brer, el seu aniversari. El ser-
vei porta 9 anys en actiu amb 
la intenció d’oferir suport a 
les persones amb dependèn-
cies per tal que puguin recu-
perar o millorar la seva auto-
nomia personal i social. Per 
a commemorar aquesta data 
es va organitzar una calçota-
da. El personal va preparar 
els calçots, fets al foc, i la sala 
romesco. L’àpat va finalitzar 
amb el pastís d’aniversari. 
El centre, ubicat a Piera, va 
iniciar la seva activitat l’any 
2011 i té una capacitat per a 

25 usuaris i usuàries. Ofereix 
una atenció mèdica, terapèu-
tica, psicològica i sociocul-
tural individualitzada per 
facilitar totes les tasques bà-
siques en la vida diària i per 
afavorir, així, la permanèn-

El centre de dia Mar i Cel celebra el 
seu 9è aniversari

cia en l’entorn familiar ha-
bitual. L’horari del servei és 
de dilluns a divendres de 8 a 
20 hores, exceptuant els dies 
festius. L’equipament disposa 
de servei de transport en ve-
hicle adaptat.

país el 3 d’octubre. 
En Quico Sallés és periodista 
al diari “El món”. Col·labora 
al programa “Preguntes Fre-
qüents” de TV3 i a “Aquí, amb 
Josep Cuní” de la Cadena Ser. 
Ha passat per les redaccions 
de la Ser, Canal Taronja, Na-
ció Digital, El singular, El Na-
cional i La Vanguardia. Però 
abans d’això ha fet moltes 
altres coses, entre d’altres de 
llibreter a Vic. El seu objec-
tiu, assegura, és “ser Han Solo 
i tocar el banjo sota un porxo 
de Greenbow, Alaba

PIERA / LA VEU 

El cap de setmana del 19 
al 21 de juliol del 2019 
es van celebrar sis fes-

tes majors a pobles i barris del 
municipi. Una situació simi-
lar es donava del 25 al 28 del 
mateix mes quan van ser cinc 
les celebracions mentre que 
del 12 al 14 de juliol no va ha-
ver-n’hi cap. Amb la voluntat 
de millorar la gestió i la dis-
tribució en el calendari de les 
diferents festes que tenen lloc 
al municipi, ahir 12 de febrer 
tenia lloc a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Piera una re-
unió amb els diferents nuclis 
de població i entitats i associ-
acions que depenen de la Re-
gidoria de Festes. En total en 
va prendre part una cinquan-
tena de persones.
En l’actualitat, després de 
la incorporació de les festes 
dels barris de Can Martí i 
Can Bonastre, són 21 barris 
i pobles, 2 entitats juvenils 
i vàries les associacions que 
promouen les seves pròpies 
celebracions al municipi. A 
banda s’ha de sumar la   col-
laboració en altres esdeveni-
ments de la vila com ara la 
Festa del Sant Crist o la Festa 
Major de Piera.

Durant la trobada es van ex-
posar també qüestions com 
els procediments que s’han 
de fer prèviament a la cele-
bració d’aquest tipus d’activi-
tats i es van facilitar manuals 
per a ajudar en tràmits com 
instàncies genèriques, factu-
ració electrònica o el docu-
ment de dades bancàries per 
poder facturar amb els pro-
veïdors. A més, es van donar 
indicacions relacionades amb 
el disseny de la corresponent 
cartelleria.
Més enllà d’aspectes relaci-
onats amb aquestes celebra-
cions, la reunió va servir per 
posar sobre la taula altres 
projectes com ara com la vo-
luntat per part d’algunes enti-
tats de recuperar les Pierrakes 
i el desig d’algun barri de su-
mar-se a aquesta iniciativa. A 
més, també es va exposar el 
treball dut a terme des del 
consistori per a la posada 
en marxa d’una comissió 
de festes; es van recollir di-
ferents propostes del teixit 
associatiu i la Regidoria de 
Festes es va comprometre a 
enviar un recull dels recur-
sos que es destinen a cada 
barri, poble, entitat o asso-
ciació per a les celebracions, 
entre altres qüestions.

La Regidoria de Festes 
busca optimitzar les 
celebracions a la vila
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PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis 
participar i omple les dades personals per a que 

puguem contactar amb tu!

Música Hostalets

Cava Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Val xapa i pintura Gelabert

Entrades Cinema Ateneu

Entrades Hoquei 

Músiques de Butxaca

Entrades Teatre Aurora

Escalada Ingravita

Bicicleta ABA

Forfait circuit Les Deus

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 28/2/2020.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode 
d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de 
Protecció de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc 
a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

* C/ del Retir 40  · 08700 Igualada
93 804 24 51

Les entrades tenen vigència d’un mes a 
partir de la publicació dels guanyadors. 

Els guanyadors es donaran a conèixer per 
mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals 
de mes. 

Podran recollir les entrades directament a 
cadascuna de les entitats que participen,  
a excepció de Yelmo Cines, el cicle de con-
certs d’Hostalets, la cistella Caprabo i Ca-
ves Bohigas que han de passar a buscar-
les a les nostres oficines de La Veu. 

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

676 959 431

902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA
93 805 00 75

93 131 35 58
93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

676 959 431

CISTELLA AMB PRODUCTES

amicsdelamusica@gmail.com
Visita per a dues persones a caves 
Bohigas amb degustació de caves 
(últim diumenge de mes) i regal 
d’una ampolla  Bohigas Brut Re-
serva  amb estoig

Regalem 2 cistelles al mes!

www.igualadahc.com
93 804 42 57
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

El proper dissabte 22 
de febrer a partir de 
dos quarts de 6 de la 

tarda, la festa del Carnestol-
tes arribarà a Les Pinedes de 
l’Armengol, amb activitats fa-
miliars, concurs de disfresses, 
l’espectacle infantil amb Gil i 
Rataplan i xocolatada popu-
lar per a tots els participants. 
Els premis per a les diferents 
categories aniran dels 0 als 3 
anys, dels 4 als 8 anys, dels 9 
als 13 anys, majos de 18 anys i 
hi haurà un premi especial per 
a la comparsa més original. 
Totes les activitats es faran al 
Centre Social de Les Pinedes 
de l’Armengol i a partir de les 

11 de la nit arrencarà una ses-
sió de música disco perquè no 
pari la festa. 
I el dissabte 29 de febrer, la fes-
ta de Carnestoltes continuarà 
a La Torre de Claramunt, amb 
la rua de Carnestoltes i la festa 
posterior al pavelló esportiu 
de Vinçó. La rua sortirà des 
del Centre Social Joan Baptis-
ta a partir de les 5 de la tarda 
i finalitzarà al pavelló polies-
portiu. A l’arribada hi haurà 
berenar per a tots els partici-
pants, servei de bar, sopar de 
germanor amb carmanyola i 
sessió de Dj fins a la mitjanit. 
L’ajuntament  proporcionarà 
taules i cadires per a l’àpat po-
pular.
Al llarg del vespre s’anunciaran 

els premiats amb les disfresses 
més originals. Es concediran 
3 premis per a les millors dis-
fresses individuals i també, 3 
per a comparses amb més de 
3 persones, entre els partici-
pants menors de 16 anys. I per 
als majors de 16 anys el jurat 
anunciarà les millors disfres-
ses individuals i grupals, amb 
un tercer premi valorat amb 
50 euros, un segon de 75 eu-
ros i un primer premi de 100 
euros per a la categoria indivi-
dual i un tercer premi de 100 
euros, un segon de 150 euros 
i un primer de 200 euros per 
a la disfressa grupal guanya-
dora.
Per participar en el concurs 
de disfresses de La Torre de 

Claramunt caldrà inscriu-
re-s’hi abans del 28 de febrer 
-inclòs- al centre social Sant 
Joan Baptista, des de les 3 de la 
tarda fins a dos quarts de 9 del 
vespre, o bé trucant al telèfon 
93 801 34 56. 
Els participants només es po-
dran inscriure en una de les 
dues categories, i caldrà facili-

tar el nom del participant per 
a la categoria de disfressa indi-
vidual o bé, el nom de la com-
parsa i el d’un representant 
per a la categoria de disfressa 
grupal. Tots els participants 
s’hauran de presentar a les 5 
de la tarda al centre social, des 
d’on s’iniciarà la rua de Car-
nestoltes 2020.

La disbauxa i la festa més esbojarrada del Carnestoltes arriben a 
Les Pinedes de l’Armengol i La Torre de Claramunt

MONTMANEU / LA VEU 

Per Carnestoltes un dels 
costums més arrelats 
són els grans àpats col-

lectius, oferts en alguns llocs 
als pobres, i en d’altres que 
pren part tota la població, que 
és possiblement el seu origen 
correcte. Tothom participa 
en l’obtenció dels ingredients, 
que passen a ser comuns i tot-
hom hi té dret. Aquest tipus 
d’àpats tenen el seu origen en 
cerimònies sagramentals col-
lectives anteriors a la cultura 
romana, sentit que encara 
mantenim en els grans ban-
quets que efectuem en grans 
moments de la nostra vida.
El repartiment de la caldera , 
una mena d’escudella, és una 
tradició que es conserva a la 
població. Tradicionalment 
es realitzava el dimarts de 
carnaval, malgrat en l’actu-
alitat té lloc el diumenge de 
Carnestoltes. Prèviament a la 
distribució del menjar entre 
els veïns i visitants el capellà 
beneeix les calderes d’escu-
della. És també tradicional 
concursar en un típic joc de 
bitlles mentre les calderes 
amb la botifarra, trossos de 
cansalada, arròs, fideus i d’al-
tres condiments s’acaben de 
coure.
Montmaneu vol dir munta-
nya en la qual hi fem estada 
o una parada en un lloc de 

muntanya .
Curiosament, l’altre nucli de 
la població, la Panadella , dis-
posa d’un origen etimològic 
de contingut molt similar al 
de Montmaneu, lloc de para-
da o d’aturada.
Així, coneixem que des 
d’antic, els hostals de Mont-
maneu han configurat la seva 
història. Foren lloc de des-
cans dels combois i dels viat-
gers, on acostumaven a repo-
sar els animals i passar la nit.
Els hostals estaven situats al 
nucli de Montmaneu fins a la 
meitat del segle XIX, quan la 
carretera va deixar de transi-
tar pel nucli urbà, trobant-se 

únicament ja a La Panadella.
Per aquests motius la tradici-
onal festa es va complemen-
tar amb la fira dels hostals i 
dels viatgers, una fira amb un 
caràcter singular. Després la 
festa es va centrar en tres àm-
bits fonamentals, el gastro-
nòmic, protagonitzat per les 
pròpies calderes, el tradicio-
nal, convertint-se en un apa-
rador d’activitats pròpies del 
Carnaval rural i la quitxalla, 
amb una programació festiva 
destinada a la mainada, mà-
xims protagonistes de les fes-
tes de Carnaval en l’actualitat.
La primera edició de l’any 
2008 que consta com a Car-

naval a la Catalunya interior 
es va iniciar el nomenament 
del Calderer Major en subs-
titució del Viatger de l’Any, 
distinció que va recaure amb 
el reconegut actor Pep Cruz, 
que entre d’altres interpreta 
el paper del Sr. Monràs a la 
sèrie de TV3 “Vent del Pla”. 
L’any 2009 van estar distingits 
els germans  Bernat Seuba 
Romeu -campió del Món de 
Biketrial 2005 i 2007, cam-
pió d’Espanya de Trial 2006, 
campió de Catalunya de Trial 
2006 i 2008 i subcampió d’Es-
panya de Trial 2008 i Marc 
Seuba Romeu -subcampió 
d’Espanya de Biketrial 2007 i 
tercer del campionat d’Espa-
nya i subcampió de Catalu-
nya de Trial 2008. També han 
recollit el guardó  la dissenya-
dora Sita Murt (any 2010), 
el reconegut cuiner  Santi 
Santamaria (any 2011), la 
ninotaire Pilarín Bayés (any 
2012), l’actor de teatre, cine-
ma i televisó Jordi Martínez 
(any 2013), el pilot de motos 
Jordi Viladoms (any 2014), 
l’actor i imitador Cesc Casa-
novas (any 2015), l’actor, au-
tor i director Toni Albà (any 
2016), el periodista i presen-
tador Espartac Peran (any 
2017), Quim Masferrer, actor 
i presentador, entre d’altres, 
del programa El Foraster de 
TV3 (any 2018), Tomàs Mo-
lina (any 2019) meteoròleg i 

Per Carnestoltes, Festa de la Caldera a Montmaneu
El conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet serà nomenat Calderer d’Honor d’enguany

presentador de TV3 i Núria 
Solé (any 2019) periodista i 
presentadora de TV3.

Canvis en el calderer d’Ho-
nor d’enguany i l’espectacle 
de diumenge a la tarda
Per motius aliens a l’organit-
zació, tant el Calderer d’Ho-
nor, que havia de ser Manel 
Fuentes, com l’espectacle de 
diumenge a la tarda que ha-
via d’anar a càrrec del mateix 
cantant i periodista canvien. 
El Calderer d’Honor serà el 
Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat Damià Calvet, i 
diumenge a la tarda es podrà 
gaudir de l’espectacle “Faixe-
das i punt” de Fel Faixedas, 
un monòleg interactiu on a 
través de preguntes dels es-
pectadors, en Faixedas ens 
explicarà històries còmiques 
i delirants.

FOTO: Mapamundi Produccions

Vols treballar als Jutjats i ser funcionari
de l’Administració de Justícia?

IMMINENT CONVOCATÒRIA
T’ajudem a la preparació. Llarga experiència.

Classes a Igualada

Informa’t als tels. 938034882 i 627474065
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MASQUEFA / LA VEU 

El nou RRI incorpora 
destacades novetats 
i recull aspectes com 

les normes de funcionament 
i convivència, les funcions i 
usos dels diferents espais o el 
règim d’infraccions i sancions.
El Ple de l’Ajuntament de 
Masquefa va aprovar per una-
nimitat en la sessió ordinària 
celebrada el passat 23 de ge-
ner el nou Reglament de Rè-
gim Intern (RRI) del Casal de 
Joves. El document actualitza 
l’anterior RRI vigent amb la 
incorporació de diferents 
novetats i contextualitza el 
nou reglament en la ubi-
cació concreta de l’equipa-
ment i totes les accions que 

d’allà se’n deriven.
El RRI del Casal de Joves de 
Masquefa va dirigit als usua-
ris de l’equipament, als pares 
o tutors d’aquests (en el cas 
que siguin menors d’edat), 
als professionals responsables 
del servei i a totes aquelles 
persones que hi col·laborin, i 
a totes aquelles persones o en-
titats que per qualsevol motiu 
facin ús de l’espai. El seu àm-
bit físic d’aplicació afecta tot 
el Casal de Joves (inclou la 
porta d’entrada i fins a 10 me-
tres respecte aquesta) i també 
és aplicable a totes les sorti-
des exteriors que s’organitzin.
El reglament de règim intern, 
a més, regula l’ús interior i 
el funcionament de l’equi-
pament, i té com a objectius 

El Casal de Joves de Masquefa es dota amb un nou reglament de 
règim intern

STA. COLOMA DE Q. / LA VEU 

El passat dissabte 15 de 
febrer, es va presentar 
l’obra « Historia general 

del principado de Cataluña, 
condados de Rosellón y Cer-
daña », escrita per Magí Sivi-
llà (Santa Coloma de Queralt 
1597- París 1657) i editada pel 
Centre d’Història Contempo-
rània de Catalunya a cura de 
Guillem Carreras i Albareda.
L’editor ha fet la transcripció 
de 1655 pàgines i 189 docu-
ments manuscrits, amb les 
pertinents revisions, anota-
cions a peu de pàgina i adap-
tacions dels textos per a una 
fàcil comprensió actual. L’obra 
va ser escrita des de França pel 
colomí Magí Sivillà, que tot i 
procedir d’una família humil 
d’origen occità va arribar a ser 
una persona estretament vin-
culada a les màximes autori-
tats franceses de l’època.
El manuscrit és una referèn-
cia obligada per entendre les 
causes i l’evolució de l’enfron-
tament de la guerra de sepa-
ració: les deliberacions de les 
Corts espanyoles i franceses, 
els esforços diplomàtics de 
les institucions del Principat, 
l’enfrontament entre les elits 
catalanes, els moviments i es-
tratègies dels caps militars, 
l’estat d’ànim canviant de la 
població, la influència d’un 
context internacional marcat 

per la guerra dels trenta anys, 
i sobretot, les veritables aspi-
racions polítiques de cadascú.
Cal destacar la transversalitat 
de l’obra, on es narren episo-
dis de tota la geografia catala-
na i del conjunt d’actors que 
van participar en el conflicte. 
El fet que estigui escrita des 
de França aporta una mirada 
àmplia que va més enllà de 
l’enfrontament entre Catalu-
nya i Castella, donant gran 
importància a la geopolítica 
europea.
La presentació va comptar 
amb la valorada presència de 
Jaume Sobrequés, director del 
Centre d’Història Contempo-
rània de Catalunya i Valentí 
Gual, doctor en Història Mo-
derna per la Universitat de 

Barcelona que en van fer pos-
sible l’edició i que en tot mo-
ment van realçar la gran tasca 
d’edició de l’obra. 
La primera presentació va 
tenir lloc a Santa Coloma de 
Queralt, lloc de naixement de 
l’autor, i  s’ha programat un 
calendari de presentacions en 
diverses localitats catalanes de 
cara a les pròximes setmanes.
La presentació d’aquesta crò-
nica de la Guerra dels Sega-
dors també té data prevista 
a Igualada. Serà el proper 3 
de març a l’Arxiu Comarcal 
de l’Anoia, amb la presència 
de Xavier Jorba, doctor en 
Història per a la UB, i Xa-
vier Barberà, president del 
Centre d’Esutdis Comarcals 
d’Igualada.

Es presenta una crònica inèdita de la 
Guerra dels Segadors escrita per un 
colomí exiliat a França

FOTO: startap.cat / Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Primera trobada entre 
el col·lectiu jove + 16 
anys i l’Ajuntament 

per tractar sobre els actes de 
la Festa Major d’aquest any. 
Un total de 14 persones de 
diferents franges d’edat par-
len amb l’alcalde, en subs-
titució de la regidora de Jo-
ventut, per abordar també 
altres aspectes d’interès i 
s’acorda mantenir una reu-
nió mensual per madurar els 
continguts tractats. 
Divendres 14 de febrer, el 
Punt Jove va rebre l’alcalde 
Gerard Parcerisas, en substitu-
ció de la regidora de Joventut 
que no va poder assistir-hi, per 
escoltar els joves amb ganes 
d’expressar quins actes volen 
que s’incloguin a la Festa Ma-

jor. Els participants conside-
ren que l’any passat no es van 
fer molts actes destinats al seu 
col·lectiu.
La rebuda del jovent a 
aquesta convocatòria de 
participació va ser molt po-
sitiva i es van fer diverses 
propostes vinculades a actes 
de tarda-vespre així com la 
ja coneguda Nit jove. Tam-
bé es va aprofitar per expli-
car com es distribueixen les 
diferents àrees i serveis del 
departament de Joventut 
del municipi i quins són 
els canals per contactar-hi 
o participar activament de 
les propostes. Per últim, es 
va acordar una reunió men-
sual amb el jovent per con-
tinuar madurant les pro-
postes i tractar altres temes 
d’interès.

Joves s’impliquen amb la 
Festa Major als Hostalets 
de Pierola

principals evitar comporta-
ments incívics, prevenir el 
consum de drogodependèn-
cies en un equipament mu-
nicipal, i fomentar la convi-
vència i el respecte actuant 
contra actituds xenòfobes, 
masclistes i racistes.

Novetats del nou RRI
Com a principals novetats el 
RRI del Casal de Joves incor-
pora un reglament concret de 
convivència, una regulació de 
l’edat d’accés a l’equipament, 
i una actualització del règim 
d’infraccions i sancions. A 
més, el nou reglament també 
inclou com recuperar el car-
net d’usuari signat pels joves i 
pares o tutors d’aquests en cas 
que siguin menors d’edat.
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CALAF / LA VEU 

Els resultats de la reco-
llida selectiva a Calaf 
l’any 2019 han estat 

els més alts mai aconseguits, 
amb un 49% de recollida se-
lectiva, tot i que calen més es-
forços per assolir els objectius 
del PRECAT-20 d’arribar al 
60% l’any 2020. És per aquest 
motiu que l’Ajuntament està 
treballant a implementar un 
nou sistema de recollida, la 
recollida porta a porta, que 
en el millor dels casos per-
met assolir nivells superiors 
al 90%.
Una altra dada positiva és la 

reducció de la generació de 
residus, amb una producció 
d’1,45 kg al dia i habitant, re-
cuperant els valors dels anys 
anteriors.
Pel que fa a la deixalleria, s’ob-
serva que mentre que l’any 
2018 hi va haver 319 registres 
d’entrada, el passat 2019 en 
van ser 735, de manera que 
s’han multiplicat 2,3 vegades.
Això s’explica per la Campa-
nya de foment de la deixa-
lleria 2019, en la qual cada 
mes se sortejava algun lot 
de productes ecològics o ex-
periències entre les entrades. 
Engany, s’ha introduït una 
novetat a la deixalleria: un 

punt d’intercanvi de llibres 
pels usuaris que en fan ús (es 
pot demanar més informació 
al personal de la deixalleria).
La recollida de tèxtil amb 
finalitats socials, ja que es 
realitza a través de la Funda-
ció Humana, també mostra 
dades positives, amb més de 
15 tones, el que suposa un 
increment respecte a anys 
anteriors. A la vista dels bons 
resultats, l’Ajuntament re-
centment ha renovat el seu 
conveni amb Humana i s’han 
ampliat el nombre de conte-
nidors. Als quatre existents 
(Pius Forn, 19; Torà, s/n, 
Onze de Setembre, 2; St. Joan 
Baptista de la Salle, s/n), cal 
sumar-hi un nou contenidor 
a la plaça de Catalunya, a La 
Pineda.
La recollida d’oli vegetal amb 
contenidors a la via pública, 
iniciada l’any 2018, es man-

té estable, recollint un total 
d’1,7 tones, el que ha ajudat a 
prevenir la contaminació de 
l’aigua.

Bonificacions fiscals per bo-
nes pràctiques ambientals
Amb vista als bons resultats 
i amb la finalitat d’incentivar 
encara més la recollida se-
lectiva i les bones pràctiques 
ambientals, l’Ajuntament ha 
incorporat un seguit de boni-
ficacions fiscals en la taxa de 
residus domèstics:
- Bonificació per compostat-
ge casolà: 10%.
- Bonificació per ús recorrent 
de la deixalleria: 10% per 12 
entrades anuals i 20% per 24 
entrades anuals.
 
Les campanyes del 2019
Pel que fa a les campanyes de 
sensibilització ambiental, es 
va aprofitar la força de l’Eco 

Calaf aconsegueix els seus millors resultats en 
recollida selectiva arribant quasi al 50%

CALAF / LA VEU 

El  4 de febrer del 2018, 
en el marc dels actes de 
la Festa Major de San-

ta Calamanda, l’Ajuntament 
de Calaf va donar el tret de 
sortida al projecte museís-
tic de “Les botigues antigues 
de Calaf, un tresor recupe-
rat”. Aquesta aposta turística 
consisteix en la recuperació 
de les antigues botigues de la 
plaça Gran com a petits mu-
seus i convidar a fer un viatge 
al passat revivint com era el 
comerç a principis del segle 
XX.
El 2018, les botigues van re-
bre la visita 1.709 persones 

d’arreu de Catalunya – sense 
comptar els 500 assistents a 
la obertura de les primeres 4 
botigues i els 300 assistents 
de la inauguració -. Aquest 
2019, la xifra de visites ha 
augmentat fins a 2.323 al 
llarg de l’any, el que suposa 
un creixement del 36%.
La majoria de visitants, un 
80% provenen de la pro-
víncia de Barcelona, en 
concret de les comarques 
de l’Anoia, el Barcelonès, 
Osona i el Baix Llobregat. 
A més, un 54% són per-
sones jubilades i venen en 
grup, a través d’agrupaci-
ons i entitats que realitzen 
sortides organitzades.

El Ferrer de Tall, la futura 
nova botiga museu
L’objectiu del projecte de 
les botigues és continuar 
creixent i per això, està pre-
vist obrir una nova botiga. 
Aquesta serà el Ferrer de 
Tall, ubicada al carrer Sant 
Antoni del casc antic de 
Calaf.
De moment, s’ha fet l’entrega 
de les claus i està previst co-
mençar a fer-hi les obres de 
rehabilitació i adaptació. Un 
dels valors afegits d’aquest 
nou espai, serà que també 
es podrà visitar la casa i així 
saber com vivia una família 
calafina de classe treballado-
ra en aquella època.

Les botigues museu de Calaf reben aquest any un 36% més de 
visitants i s’ampliaran amb un nou establiment 

Fira per tractar el Residu 
Zero i la prevenció de residus, 
comptant en diverses ocasi-
ons amb la Sra. Esther Peñar-
rubia, traductora del llibre 
Residu Zero a Casa (Bea Jo-
hnson).
El novembre del 2019 es va 
promoure la campanya Ca-
laf lliure de bosses d’un sol 
ús a les seves compres, en el 
marc de la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus, 
en la qual s’incentivava als 
usuaris a abandonar l’ús de 
bosses d’un sol ús en les se-
ves compres, rebent com a re-
compensa un lot Residu Zero, 
consistent en una bossa, una 
carmanyola de bambú i una 
cantimplora.
Finalment, al desembre, en 
el marc del Parc de Nadal, es 
van realitzar més conferènci-
es i activitats vinculades amb 
el Residu Zero.
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CALAF / LA VEU 

El dilluns 10 de febrer es 
va realitzar el Ple ordi-
nari de l’Ajuntament de 

Calaf on es portaven a vota-
ció 11 punts a l’ordre del dia. 
L’equip de govern va entrar 
amb caràcter d’urgència un 
punt on constatava la neces-
sitat de procedir a fer una 
revisió d’ofici del contrac-
te de l’aigua amb Aigües de 
Manresa i la declaració de la 
nul·litat de mitjà propi. L’al-
calde va justificar la urgència 
després que la Comissió Ju-
rídica Assessora (CJA) de la 
Generalitat fes arribar el pas-
sat dijous 6 de febrer al con-
sistori un informe favorable 
sobre la nul·litat de ple dret 
del contracte entre l’Ajun-
tament de Calaf i Aigües de 
Manresa.
Junts per Catalunya-Calaf es 
va abstenir argumentant que 

no sabien quina era la inten-
ció de l’Ajuntament a partir 
d’ara i el GiC-VV va votar-hi 
en contra perquè consideren 
que ara mateix el municipi té 
problemes més importants 
amb l’aigua, després de l’úl-
tim incident amb els nitrats.
La intenció de l’equip de go-
vern és “establir una futura 
relació amb Aigües de Man-
resa basada en la confiança 
mútua, el control de les de-
cisions i el coneixement de 
la xarxa per part de l’Ajunta-
ment. Si no fos possible, as-
sumirem la gestió directa de 
l’aigua”, va afirmar l’alcalde.
La resta de punts que es van 
aprovar al Ple van ser:
· Sol·licitud de cessió del tram 
de la Carretera B-300 (7 vots 
a favor JxCalaf, 1 abstenció 
JxCat i 2 en contra GiC-VV)
· Aprovació de la gestió del 
padró informatitzada per 
part de la Diputació (tots a 

El Ple de Calaf aprova procedir a fer 
la revisió d’ofici del contracte amb 
Aigües de Manresa

favor)  
· Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i els Servei 
Català de Trànsit per infrac-
ció de les normes de circula-
ció en vies urbanes (7 vots a 
favor JxCalaf, 1 abstenció Jx-
Cat i 2 en contra GiC)
· Declaració d’especial interès 
i utilitat municipal de l’activi-
tat econòmica de la finca de 
Cal Matrícules (9 vots a favor 
- JxCalaf i GiC – i 1 abstenció 
JxCat)
· Adhesió a l’Associació de 
Municipis Catalanes per a 
la recollida selectiva porta 
a porta (7 a favor JxCalaf, 1 
abstenció JxCat i 2 en contra 
GiC)
· Aprovació inicial de l’Orde-
nança Municipal reguladora 
de la neteja de tancament de 
solar si terrenys i de la pavi-
mentació i rebaix de voreres 
(9 vots a favor - JxCalaf i GiC 
– i 1 abstenció JxCat) 

CALAF / LA VEU 

Dins del projecte de la 
“Llei de Barris”, amb 
subvenció de la Di-

putació de Barcelona per la 
dinamització del casc antic, 
l’Ajuntament va proposar 
als veïns del casc antic, la 
possibilitat d’instal·lar a la 
façana dels seus habitatges 
una placa amb el nom ori-
ginal de la casa.
Aquesta setmana, s’ha co-

mençat amb la instal·lació de 
les plaques de la primera fase 
d’alguns dels noms s’han de-
manat com Cal Marbà, Cal 
Fonoll o Casa Torreta. En les 
properes setmanes s’aniran 
col·locant la resta de plaques 
que els veïns han sol·licitat.
Tots els propietaris d’habitat-
ges del casc antic que estiguin 
interessats en aquest projecte 
però encara no ho hagin de-
manat, poden informar-se al 
mateix ajuntament.

CALAF / LA VEU 

Des de l’organització de l’Eco 
Fira de Calaf s’han obert les 
inscripcions a paradistes in-
teressats en participar a la 
nova edició d’aquesta fira 
dedidaca al producte ecolò-
gic, la sostenibilitat i el medi 
ambient de la comarca de 
l’Anoia i l’Alta Segarra. 
Per fer-ho, cal omplir el for-
mulari online que trobareu a 
la web www.firescalaf.cat

La fira tindrà lloc el diu-
menge 5 d’abril al Raval de 
Sant Jaume entre les 10h i 
les 15h de la tarda, amb la 
zona gastronòmica oberta 
fins a les 17h. 
En aquesta cinquena edició, 
l’eix temàtic estarà dedicat a 
la transició energètica.   

Ja estan obertes les inscripcions 
a l’Eco Fira de Calaf

Tindrà lloc el 5 d’abril 
i estarà dedicada a la 
transició energètica

Identifiquen les cases del 
casc antic amb els seus 
noms originals

CALAF / LA VEU 

Des de l’assemblea fe-
minista “La Sororitat” 
s’ha creat una comis-

sió per crear un estudi sobre la 
il·luminació de l’espai nocturn 
als carrers de la nostra vila per 
treballar conjuntament amb la 
Regidoria de Polítiques femi-
nistes i Igualtat i la Regidoria 
d’Urbanisme i via pública.
La percepció de risc, especial-
ment de nit, als pobles i a les 
ciutats no és una novetat i, so-
bretot, per les dones. Tal com 
indiquen les dades, una de 
cada tres dones occidentals ha 
patit alguna situació d’assetja-
ment sexual al carrer durant la 
seva vida. Per això, assegurar 

una millor il·luminació dels 
nostres carrers podria ser una 
manera de reduir la percepció 
de risc.

Alguns dels carrers detectats
En aquest sentit, es va fer una 
primera sortida on el grup de 
dones que participen d’aques-
ta comissió va inventariar 
quins són aquells carrers que 
per la seva poca il·luminació o 
característiques poden donar 
una sensació més d’insegure-
tat. 
A partir d’aquí, es treballa-
rà amb els serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Calaf per 
tal de veure quines possibles 
solucions es poden tenir en 
compte i així millorar-ho.

Calaf organitza sortides 
feministes en busca de 
carrers mal il·luminats

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

MKM
Serveis de neteja

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

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

08700 Igualada
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La Final Four passa per una nova remuntada a Les Comes
HOQUEI PATINS / LA VEU 

OC BARCELOS 6
IGUALADA RIGAT 4

Caldrà una altra remun-
tada a Les Comes. És 
cert. Però un gol als 

últims segons de Jordi Mén-
dez va convertir el que era 
gairebé un impossible (gua-
nyar de 4 un equip tant po-
tent com el Barcelos) en una 
gesta dificilíssima (remuntar 
2 gols als portuguesos) però 
no inabastable. A partir d’ara 
els arlequinats s’hauran de 
conjurar amb l’afició per una 
“missió possible”. Les Comes 
dictarà sentència el dia 14 de 
març.
L’IHC va saber plantar cara a 
un equip molt poderós, que 
se’n va anar en el marcador 
amb un amenaçador 3 a 0. 
Querido va avançar als locals 
amb un penal molt rigurós 
al minut 5. L’argentí Mena va 
fer el 2 a 0 en un remat al pal 
llarg en una contra i Alvarin-
ho va fer el tercer en un tir 
exterior. Lluny d’esborrar-se, 

els “rigats” es van refermar 
més a la pista. L’equip va reac-
cionar i va reduir diferències 
amb un gol de Sergi Pla a 2 
minuts i mig pel descans, en 
una contra conduïda de Tety 
Vives que Pla va clavar a mit-
ja alçada a l’esquerra de Silva.
A la segona part Elagi Deitg 
va donar ales als seus com-
panys aturant una FD al mi-
nut 4 (per blava a Tety Vives). 
Just després Pla no va poder 
aprofitar una altra FD per una 
acció infantil de Ze Pedro en-
trant a pista abans que el ju-
gador que havia de susbtituir 
en sortís. Però 30 segons més 
tard els igualadins van acon-
seguir empatar amb dos gols 
en un minut. Els dos amb la 
firma de Ton Baliu. Un en un 
costa a costa amb un tir que 
se li escolava al porter per 
sota i l’altre en una acció per-
sonal de contratac del capità 
igualadí que acabava amb re-
mat en diagonal que rebotava 
en Querido i acaba entrant.
Amb el 3 a 3 els de Paulo 
Pereira van posar setge a la 
porteria igualadina amb un 

atac ferotge i constant. El 
temps mort que intentava 
demanar Linares per calmar 
el bombardeig no va arri-
bar a temps. I el Barcelos es 
va tornar a avançar amb un 
tir exterior que l’argentí Fer-
ruccio va desviar dins. Era el 
moment més complicat pels 
arlequinats que van veure 
com encaixaven dos gols més 

de Mena, després d’una bola 
robada darrera la porteria, i 
del mateix Ferruccio en una 
gran acció individual aixe-
cant i picant des de la frontal, 
d’esquena i amb un defensor 
català davant.
Tot semblava perdut, però 
la diana de Méndez a segons 
del final pot acabar sent deci-
siva. Un gol de killer. Servei 

Foto: D. Figueras
d’una falta, Tety per Ton Ba-
liu que arribava a la línia de 
fons, penjava una bola cap al 
darrera i Méndez l’empala-
va a l’aire i al primer toc. Un 
gran gol que dona esperances 
per la tornada. Diferència de 
dos gols que els de Francesc 
Linares hauran de remuntar 
jugant amb 6. 

HOQUEI PATINS / LA VEU 

CP TARADELL 6
IGUALADA RIGAT 9

El partit d’aquest 18 de 
febrer del 2020 passarà 
a la història. Molta gent 

el recordarà com el dia en que 
Jordi Méndez en va fer 6. El 
davanter arlequinat va igua-
lar el rècord de 6 gols a l’Ok 
Lliga que va establir el juga-
dor del Barça, Pablo Alvarez, 
a Arenys ara fa 2 temporades. 
I de fet, el davanter arlequinat 
l’hauria batut perquè a fal-
ta de dos minuts va enviar al 

pal un penal. Però la cosa és 
que va ser al pal de dins de la 
porteria…. Els àrbitres, però, 
no ho van veure i el rècord 
va quedar així. Compartit. 
Ex-equo pels dos jugadors 
que ara mateix dominen la 
classificació de golejadors de 
la competició (amb 29 gols) 
només per darrera dels 31 de 
Marc Grau del Liceo.
Els 6 gols de Méndez van aju-
dar a l’IHC RIGAT a empor-
tar-se els 3 punts del Pujoló i a 
col·locar-se tercer a la classifi-
cació, després de la derrota del 
Noia a Voltregà. La victòria va 
arribar en un partit boig, típic 

d’entre setmana, amb atacs i 
contres constants, poc con-
trol, i això si, molta diversió. 
L’IHC va anar obertament a 
l’atac, però en aquesta ocasió 
no va saber controlar la de-
fensa.
Méndez ja va avisar que seria 
un dia especial molt d’hora. 
Només s’havien jugat 36 se-
gons i ja havia fet el primer 
dels seus 6 gols. Va ser en el 
llançament d’un penal. Des-
prés el Taradell va capgirar 
el marcador amb gols de Solé 
i de l’ex-IHC Marçal Casa-
devall. Faltaven 6 minuts i 
l’Igualada anava pel darrera 

en el marcador. Per prime-
ra vegada en el partit. I últi-
ma. Perquè a partir d’aquí els 
igualadins van dominar i van 
poder marxar al vestidor amb 
una diferència de 3. I és que 
en 5 minuts van arribar 4 gols. 
Méndez va empatar amb una 
contra amb el Ton. 34 segons 
després el Tety va fer el tercer 
amb un passi interior que va 
desviar un defensa. I altre cop 
Méndez va fer dos gols més, 
pràcticament fotocopiats. Xut 
creuat al pal llarg i arran de 
terra.
Set gols a la primera podien 
fer pensar que ja s’havia aca-
bat la collita. I no va ser així. 
L’aixeta va seguir oberta i a la 
segona encara se’n van veure 
més, fins a 8 en total. Igual 
que a l’inici del partit, la sego-
na part va començar amb un 
gol molt matiner, aquest cop 
als 45 segons, amb un gol del 
també ex-IHC, Dani Rodrí-
guez a l’escaire des del vèrtex. 
3 minuts més tard Méndez 
tornava a marcar en rebre una 
pilota interior que va tornar a 
enviar rasa a la xarxa.
Al minut 4 va arribar una de 
les jugades del partit. Dani 

enviava al pal una FD. Com 
que la bola va tocar sostre es 
fa un servei neutral i Pla gua-
nyava la bola i es plantava sol 
davant d’Albert Dalmau, el 
driblava i marcava. Del que 
podria haver estat el 4 a 6 es 
passa al 3 a 7. Dos gols en una 
mateixa jugada.
A partir d’aquí els gols van 
anar caient però ja la victòria 
igualadina semblava assegu-
rada. I alguns ho van fer de 
manera molt seguida. Minut 
7.15 Casadevall va fer el 4 a 
7 caçant un rebot, aixecant i 
picant. Minut 7.48 Méndez 
marcava a passi de Roger 
Bars. Minut 8.13 Marçal mar-
cava de penal.
Era un autèntic festival de 
gols al que s’hi van afegir, 
abans d’acabar, Palau (amb 
un remat interior) i Dani, pels 
locals, amb un tir de llarga 
distància. I el podria haver re-
matat el mateix Méndez amb 
el gol de penal que els àrbitres 
no van veure i el van deixar 
amb “només” 6 gols.
Ara els arlequinats rebran al 
Caldes a les Comes, demà dis-
sabte a les 6 de la tarda, amb la 
defensa del tercer lloc en joc.

Victòria “rigat” a Taradell amb rècord de gols de Jordi Méndez
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Es tornen a escapar punts en el temps de descompte
FUTBOL / LA VEU 

POBLA DE MAFUMET 1
CF IGUALADA 1

Els blaus rebien un dels 
equips capdavanters 
del campionat, que 

destaca per la seva qualitat i 
joventut. Un equip molt dinà-
mic i perillós en atac. El con-
junt blau, sent conscient de la 
situació, es va defensar des de 
l’inici.
Els igualadins no volien re-
bre cap gol al principi i volien 
que el matx s’allargués i man-
tenir-se vius. Amb aquesta 
situació, el joc el va dominar 
l’equip tarragoní.
No obstant, els jugadors de 
Marc Cabestany es van mos-
trar molt sòlids i al minut 41, 
en una gran jugada col·lecti-
va, Eric definia a la perfecció 
per obrir el marcador. Victò-

ria momentània amb què s’ar-
ribava al descans i que s’havia 
de conservar.
A la represa, la Pobla va aug-
mentar el ritme en atac i la 
defensa blava va començar a 
sofrir. El conjunt blau havia 
de resistir. La insistència dels 
granes cada cop era més pre-
ocupant i van poder empatar 
en tres clares ocasions, on el 
pal i Pau ho van evitar.
Amb el pas dels minuts, els 
blaus van saber jugar i es 
mantenien molt bé en defensa 
sense tenir excessius proble-
mes. Però, una vegada més, al 
minut 94, en una jugada molt 
embolicada, els visitants la 
van aprofitar per fer l’empat. 
Un desenllaç molt dur.
Amb aquest resultat, el CF 
Igualada suma 22 punts i la 
setmana vinent visitarà el 
camp del Vilafranca.

FUTBOL / LA VEU 

Bon partit de futbol el 
jugat a Les Comes en 
una tarda pràctica-

ment primaveral i on tothom 
va posar de la seva part per 

dibuixar en el terreny de joc 
el que ha de ser una tarda de 
futbol. Estratègia, companyo-
nia, emoció, joc i un arbitrat-
ge a l’alçada de les circums-
tàncies van arrodonir un 
triomf dels veterans iguala-

dins del tot merescut davant 
un Sants que va vendre cara 
la seva pell.
Primera meitat en què els 
blaus anaven remenant la cu-
llereta i sense temps per pren-
dre el cafè, els barcelonins van 

obrir la llauna als vint-i-cinc 
segons de partit. Sense cap 
mena de dubte, un dels gols 
més matiners a Les Comes i 
del campionat. Refets del pri-
mer sotrac, els blaus van anar 
fent seva la pilota, joc i oca-
sions. Fruit d’aquest domini, 
al minut 22, Marc Raja s’esca-
poleix de tothom i el defensor 
l’hi feia un clar penal sense 
discussió. Carles Solís mate-
rialitzava la pena màxima per 
l’Igualada, per marxar amb 
empat a 1 al descans. 
En la segona meitat,  uns i 
altres amb estratègies com-
pletament diferents van anar 
posant intensitat a l’emoció. 
Els blaus, amos del joc i pi-
lota, els hi va mancar la se-
renor necessària per jugar els 
metres finals. Per contra, els 
barcelonins, sabedors de la 
superioritat blava, van cre-

mar els seus últims cartutxos 
mirant de sorprendre la ràpi-
da defensa igualadina.  A un 
minut del temps reglamenta-
ri, Ramon Calsina estavellava 
el cuir al travesser, traient a 
córner la jugada els defensors 
visitants. Al servei del ma-
teix, Robert Agramunt, sense 
deixar caure l’esfèric, amb la 
classe que el distingeix, mar-
cava el segon del conjunt blau 
i donava merescudament el 
triomf als igualadins, que 
van estar excel·lents. Per els 
de l’Anoia van jugar, Diego, 
Balagueró, Joan, Toro, Pau, 
Vicenç, Alexis, Farré, Calsi-
na, Solís, Ivan, Quim, Costa, 
Marc, Robert, Enric, delegat 
Ramonet. La propera jornada 
els veterans jugaran al camp 
del Masquefa, això sí, després 
de l’esbojarrat Carnestoltes.

Excel·lent partit dels veterans contra el Sants
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Victòria còmode i contundent del 
Monbus CB Igualada a Badalona
BÀSQUET / LA VEU 

MARISTES ADEMAR 63
MONBUS CB IGUALADA 90

La passada jornada era 
de descans per a la con-
ferència C de lliga EBA. 

Passat el descans, al Monbus 
CB Igualada li va tocar despla-
çar-se a Badalona per enfron-
tar-se al Maristes Ademar. El 
partit es va disputar el passat 
diumenge al pavelló Països Ca-
talans de Badalona.
El matx començava amb un 
parcial de 2 a 12 a favor dels 

igualadins que amb un alt rit-
me i encert exterior sorprenien 
als locals amb un inici fulgu-
rant. Un temps mort apaga-
ria una mica la dinàmica dels 
anoiencs i generava una petita 
reacció badalonina, de totes 
maneres s’arribava al final del 
primer període amb un 10 a 
21.
En el segon període, els blaus 
no tornarien a tenir el ritme de 
l’inici del partit i sense un alt 
encert exterior les diferències 
es mantindrien per arribar a la 
mitja part amb un 24 a 39. Al 
tercer quart, a diferència dels 

dos primers, s’imposaven els 
atacs per sobre les defenses, un 
període d’alta anotació per als 
dos equips (24-27) mantenia 
als blau i grocs a prop dels 20 
punts a favor en el marcador.
L’últim període va tornar a ser 
igualadí recuperant encert des 
del 6,75 i va elevar la diferència 
a gairebé 30 punts. 63 a 90 final 
per sentenciar la victòria igua-
ladina. Balanç de 15 victòries 
i 3 derrotes per als igualadins 
per mantenir la segona posi-
ció. Aquest cap de setmana, el 
Monbus CB Igualada rebrà al 
SESE a Les Comes.

VÒLEI / LA VEU 

En el 3r partit de la 2a 
fase el sènior femení 
de l’Igualada VC s’en-

frontava al CV Cabrils. Les 
del fortí viatjaven cap al Ma-
resme amb les sensacions de 
poder fer més del que estaven 
fent, però aquest tampoc va 
ser el partit. Les de Cabrils, 
com la resta d’equips fins ara, 
no deixarien passar cap error 
per lluitar l’ascens a 2a. Des-
prés d’un primer i un segon 
set transitoris on les de Ca-
brils van tenir un clar domini, 
les igualadines van començar 
a trobar el seu joc al tercer 
set. Es fa evident la duresa 
d’aquesta segona fase que està 
deixant clars símptomes de 
desgast però que, més d’hora 
que tard, les igualadines llui-
taran per oferir-nos sets d’allò 
que millor saben fer.

Per la seva banda, el sènior 
masculí “B” va anar a jugar a 
Olot, amb un resultat de 3-0.  
Els nois van jugar molt bé en 
defensa i atac però l’Olot va 
ser superior. No va poder ser, 
però en el proper partit a casa 
contra les panteres grogues 
esperen que els vagi més bé.
Finalment, en el primer partit 
del veterans de l’Igualada a la 
segona fase, aconseguien una 
nova victòria, aquest cop per 
1-3 contra el Canyelles. En 
un magnífic pavelló nou de 
parquet i aquest cop sense àr-
bitre, l’Xp es va refer del pri-
mer set i amb insistència va 
remuntar fins a emportar-se 
els 3 punts. A destacar: un 
tercer set immaculat (11-25), 
un quart set lluitat fins el final 
(26-28) i els seus tres oposats, 
cada un a la seva manera, 
cada dia més fiables.

Al Sènior femení li costa 
arrencar en la segona 
fase del campionat

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Amb Les Comes plena 
de gom a gom,  co-
mençava el partit amb 

sorpresa i gerra d’aigua freda 
pels igualadins, es rebia un 
gol aprofitant un rebot. Sen-
se temps per reaccionar, Jujol 
treia suc d’una jugada enre-
basada dins l’àrea i de nou 
entrava el puck a la porteria 
local, empès per un rebot d’un 
jugador igualadí, 0-2. El par-
tit es complicava encara més, 
l’equip visitant aprofitava un 
puck mort sobre la línia de 
gol, després d’un xut, que el 
porter aturava en primera ins-
tància. Era el minut 15 de la 

primera part i el 0-3 posava les 
coses molt complicades pels 
interessos igualadins. Aquest 
moment servia com a punt 
d’inflexió per l’HLIgualada, 
l’equip es posava la grano-
ta de treball, es començaven 
a trenar jugades i a posar en 
perill el porter rival. Corria el 
minut 9, i una assisitencia de 
Samu Ferrera, l’aprofitava Nil 
Domènech per batre el porter 
rival, 1-3. Només 1 minut més 
tard, era Samu Ferrera qui 
marcava, aprofitant l’assistèn-
cia de Roger Alemany, 2-3. La 
remuntada era possible! Però 
a falta de 8 segons pel final de 
la primera part, Jujol marca-
va aprofitant  superioritat en 

pista. Amb el 2-4 s’arribava al 
descans.
Les consignes de l’entrenador 
feien que els jugadors  cre-
guessin  l’esperada remunta-
da.  En la represa del partit, 
l’HLIgualada desplegava un 
joc brillant, només passaven 
2 minunts quan Oriol Morera 
recullia l’assistència de Roger 
Alemany i batia la porteria vi-
sitant, 3-4. Quedava un món 
però l’HLIgualada volia en-
llestir la remuntada, al minut 
17, Àlex Cano recuperava un 
puck a mitja pista i sense pen-
sar-s’ho carregava el braç per 
foradar l’escaire de la porteria, 
4-4. El partit entrava en una 
fase de més control igualadí. 

Ara era Xavi Álvarez, que en 
un potent xut feia pujar el 5-4 
al marcador, posant-se així 
per primera vegada davant 
del marcador, era el minut 14, 
quedava molt partit encara. El 
joc vist feia preveure un altre 
gol local, i així va ser, en el 
minut 9 Oriol Morera, assistit 
per Samu Ferrera, marcava el 
6-4. En aquest moment l’àr-
bitre agafava el protagonis-
me del partit, deixava l’equip 
local amb inferioritat durant 
5 minuts. Jujol aprofitava la 
superioritat numèrica per re-
duir diferències, empatar i 
posar-se davant en el marca-
dor, 6-7. Quedaven 4 minuts 
i l’HLIgualada tornava a jugar 

amb igualtat, però el nervis i 
la bona defensa visitant feien 
impossible empatar. A falta 
de 1’40” es decideix treure el 
porter i posar un jugador més 
de pista, arriscat, però qui no 
s’arrisca no pisca. El nervis 
a la graderia eren ben vius, a 
la pista encara més! A falta de 
50” pel final Roger Alemany 
recollia el puck a mitja pista, 
i treia un potentíssim xut que 
batia el porter rival, 7-7. No hi 
va haver temps per més. Grà-
cies a l’empat “in extremis” i la 
combinació de resultats, en-
cara és possible classificar-se 
entre el 4 primers llocs que 
disputaran el Play-Off final de 
la Lliga Catalana.

L’Igualada HL acaba empatant un partit boig

Aquest dissabte de carnaval, gaudeix amb els primers equips del CBI!

17.45h Monbus CB Igualada vs Mcteam Sese A
19.30h Anytime Fitness CBI vs CB Roser A

Us esperem a Les Comes!
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HOQUEI PATINS / LA VEU 

SFERIC TERRASSA 3
IFHCP 1

Un desconegut Iguala-
da Femení HCP no va 
poder superar a l’Sferic 

Terrassa, al que va superar, unes 
setmanes abans, per un con-
tundent 6-0 a Les Comes. Les 
jugadores de Maria Fernández 
‘Pulgui’ no es van adaptar mai 
al parquet i arribaven tard en 
moltes accions en defensa i des-
coordinacions en moviments 
d’atac. Tot i així, el primer gol 
el van marcar les igualadines 
en una bona acció de la Car-
la Claramunt al minut tres de 
partit. Tres minuts necessitava 
l’Sferic per empatar el partit i a 
tres minuts del descans capgira-
ven el marcador posant el 2-1.

L’Igualada Femení HCP 
ensopega a Terrassa

A la segona part, les igualadines 
van intentar millorar però no 
se’n van sortir. A mesura es con-
sumia el partit l’Igualada anava 
assumint més riscos en defensa 
per intentar empatar el partit, 
però una contra local posaria el 
3-1 final donant la sorpresa de 
la jornada.
El proper partit serà el diumen-
ge 1 de març a Les Comes. Des-
prés de dos partits consecutius 
fora de casa – amb dues derro-
tes – l’Igualada vol tornar a su-
mar tres punts. Ho haurà de fer 
contra el sempre difícil CP Jon-
querenc, al que les igualadines 
ja van superar fa unes setma-
nes per 2-4 a la pista gironina. 
Els gols de la Carla Claramunt 
i la Pati Miret, han de tornar a 
sovintejar en els propers partits 
per mantenir la segona plaça de 
la classificació.

HANDBOL / LA VEU 

HANDBOL IGUALADA 30
HANDBOL ST LLORENÇ 35

El dissabte passat l’Igua-
lada s’enfrontava al 
Handbol Sant Llorenç 

de Sant Feliu  de Llobregat, 
equip amb el que es trobaven 
empatats a punts en la classi-
ficació de lliga. 
A la primera part, l’Igualada 
va dominar el partit, sempre 
per davant, però en els últims 
5 minuts el Sant Llorenç, amb 
varis atacs molt ràpids i efec-
tius va aconseguir igualar el 
marcador a 17 gols, acabant 
aquests primers 30 minuts 
amb un empat. De tota mane-
ra, pel joc   d’ambdós equips 

semblava que a la segona part 
l’Igualada tornaria a agafar 
avantatge en el marcador. 
En la represa, el joc de l’Igua-
lada es va desdibuixar to-
talment, molts errors en les 
passades de pilota i en el tir a 
porteria contrària van fer que 
ràpidament el Sant Llorenç, 
que si que  va estar realment 
efectiu en els seus atacs, mar-
xés en el marcador. Al minut 
40 ja tenien 5 gols d’avantatge 
(21 a 26). Quedaven encara 
20 minuts de partit i sembla-
va que l’Igualada havia de re-
accionar i atrapar en el mar-
cador al Sant Llorenç, però el 
conjunt igualadí no va trobar 
la tecla adequada i va conti-
nuar amb el seu joc dispers i 
amb poca efectivitat tant en 

defensa com  en atac. 
Aquesta diferència en el re-
sultat es va anar mantenint 
fins al minut 60 i amb  l’im-
potència dels igualadins es va 
acabar el partit amb un clar 
30 a 35 pels de Sant Feliu. 
Partit amb dues cares del con-
junt igualadí, una primera 
part en què van dominar bé 
l’encontre i una segona part 
en què els igualadins van ser 
un equip avassallat pel Sant 
Llorenç. Són 2 punts menys 
i quatre partits seguits sense 
guanyar i comença a ser una 
mica preocupant. Per sort 
els equips que van darrera 
l’Igualada en la classificació 
també van perdre els seus 
partits i l’Igualada conserva 
encara el 8è lloc. 

La irregularitat condemna l’Igualada 
a la derrota

NATACIÓ / LA VEU 

El passat 7, 8 i 9 de fe-
brer van tenir lloc a 
Manresa la celebració 

dels Campionats de Catalu-
nya de natació d’hivern de 
categoria aleví en piscina de 
25m. En aquests campionats, 
on s’hi classificaven els 120 
millors nedadors de Catalu-
nya de cada edat.
Dels nedadors del CNI que 
prengueren part a la compe-
tició cal destacar l’actuació 
de Jan Jardí, primer destacat 
de Catalunya en la prova dels 
100m braça amb més de 4’’ 
de diferència respecte al se-
gon classificat i batent el rè-
cord històric d’Igualada de 
13 anys, amb una marca de 
1’13’’20, superant en més de 
mig segon l’anterior rècord 
d’Igualada que ostentava des 
del 2013 Alex Varea. Pel que 
fa a les proves obligatòries 
per la classificació combina-
da, Jardí era el 14è en els 400 
lliures amb 4’55’’88, 11è en 
els 200 estils amb 2’37’’02 i 
completava la prova dels 50m 
subaquàtic d’esquena en la 7a 
posició i un temps de 37’’25, 
obtenint una millor marca 
personal en totes les proves 
que nedà. Pel que fa a la clas-
sificació combinada final de 
l’estil de braça, Jardí pujava 
al podi amb una excel·lent 2a 
posició.
També cal mencionar la ne-
dadora Itziar Valenzuela, 4a 
als 100m braça amb 1’18’91’’ 
i 6a als 200m braça amb 
2’52’’71, mentre que ens les 
proves obligatòries era 15a als 

200 estils amb 2’38’’82, 25a 
als 400m lliures amb 5’01’’51 
i 45a a la prova de subaquàtic 
d’esquena amb 41’84’’. Valen-
zuela quedava finalment 5a 
en la classificació combinada 
de braça, aconseguint un va-
luós diploma, batent la seves 
anteriors millors marques 
personals i aconseguint dues 
marques mínimes pels pro-
pers campionats d’Espanya 
de la categoria.
Guiu Egea també realitza una 
gran actuació en tots els cam-
pionats, destacant una meri-
tòria 14a posició en la prova 
dels 100m papallona amb un 
temps de 1’20’’17. A les pro-
ves obligatòries Egea obtenia 
la 94a posició amb 5’26’’74, 
rebaixant de manera notable 
les seves marques personals 
en aquestes dues proves. En 
els 200 estils aconseguia una 
marca de 2’57’’92 que li ator-
gava la 86a posició.
Un altre dels nedadors del 
CNI classificat va ser Pavel 
Odainic, 85è a la prova dels 
200 estils amb 2’57’’83, la 
91a en el subaquàtic d’esque-
na amb 48’’42 i el 105è en els 
400 lliures, amb un temps 
de 5’35’’29. Odainic acon-
seguí rebaixar la seva marca 
personal en totes les proves 
obligatòries del Campionat. 
Pel que fa a la prova optativa, 
Odainic obtingué una destaca 
12a posició amb un temps de 
1’26’’79, que el col·locà en la 
18a posició final de la combi-
nada de braça.
Per altre banda el triatle-
ta i nedador del CNI, Oriol 
Alonso, també va realitzar 

uns grans campionats tot i 
haver de compaginar-los amb 
altres competicions de carre-
ra a peu. Alonso va obtenir la 
17a posició en els 100 metres 
lliures amb 1’04’’52, la 19a 
posició en els 200 lliures amb 
2’23’’47, la 98a en els 200 es-
tils amb 2’46’’18 i finalment la 
105a posició en els 400 lliures 
amb 5’13’’20. Malgrat la com-
plexitat d’haver de competir 
en diverses competicions du-
rant uns Campionats de Ca-
talunya, Alonso realitzà una 
gran actuació mostrant-se 
molt competitiu en totes les 
proves que participà.
També cal destacar l’actuació 
de Laia Carné, rebaixant molt 
les seves marques personals 
en totes les proves que parti-
cipà. Carné va obtenir una ex-
cel·lent 12a posició als 100m 
braça amb 1’29’’52 mentre 
que les proves obligatòries, 
fou la 42a en els 200m estils 
amb 2’58’’77, la 54a en la pro-
va de subaquàtic d’esquena 

amb 44’’14 i la 85a en els 400 
lliures amb 5’55’’41, obtenint 
a la classificació combinada 
final una més que notable 15a 
posició.
Finalment, Martina Llorach 
també realitzava uns grans 
Campionats de Catalunya. 
Llorach quedà en la 32a po-
sició als 100m braça amb 
1’39’’01 i a les proves obliga-
tòries acabà els 400 lliures en 
la posició 100 amb un temps 
de 6’05’28’’ i els 200 estils en 
la 113a posició amb un temps 
de 3’19’43’’. A la jove neda-
dora igualadina li passaren 
factura els nervis en alguna 
de les proves, però en altres 
aconseguí rebaixar per molt 
les seves anteriors marques 
personals, completant uns 
grans campionats que li ser-
viren d’un gran aprenentatge.
Per acabar també cal destacar 
als nedadors igualadins que 

participaren als campionats 
en alguna de les diferents pro-
ves de relleus en que partici-
pà el club. Tan Nadia Benito, 
com Alex Gómez i Jan Na-
varro realitzaren unes grans 
postes, rebaixant les seves 
marques personals i contri-
buint a una gran actuació del 
club en les diferents proves de 
relleu. L’equip femení del CNI 
en els 4x100 estils format per 
Valenzuela, Carné, Benito i 
Llorach quedà en la 26a posi-
ció amb un temps de 5’32’’30, 
mentre que el masculí, com-
post per Alonso, Jardí, Egea i 
Gómez aconseguí la 23a posi-
ció amb 4’59’’50 . Finalment 
en la prova de 8x50m lliures 
mixte, amb l’equip format per 
Valenzuela, Carné, Benito, 
Llorach, Jardí, Egea, Navarro 
i Gómez, l’equip del CNI fina-
litzà en la 29a posició amb un 
temps de 4’24’’42.

Grans resultats del CN Igualada als Campionats de Catalunya aleví
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Guillem Carner (CAI), bronze en 800 
m.ll. al Campionat d’Espanya Sub-23
ATLETISME / LA VEU 

Quatre atletes del 
C.A.Igualada Petro-
miralles van parti-

cipar dissabte i diumenge 
passats al 35è Campionat 
d’Espanya Sub-23 en Pista 
Coberta de Salamanca, entre 
els atletes estatals capdavan-
ters nascuts els anys 1998-
1999-2000. Els atletes ano-
iencs assoliren una medalla 
de bronze i diverses posicions 

de finalista, amb una brillant 
actuació global, i preparant 
alguns la seva participació al 
Campionat d’Espanya Abso-
lut de finals de mes a Ouren-
se.  
Va sobresortir el Bronze en 
els 800 m.ll. masc. assolit per 
Guillem Carner, amb 1’55”00, 
després d’entrar 1r en la 2a 
s/f., amb 1’53”55.   
Naima Ait Alibou era 5a a 
la final dels 3.000 m.ll., amb 
9’52”60, i el vilanoví Hèctor 

Ramos era 6è en el Salt d’Al-
çada  amb un millor intent 
de 2,00 m., assolint places de 
finalista.     
Anna Asensi era 6a en la seva 
s/f. dels 60 m.ll. amb 7”91, 
mateix registre que l’assolit 
en la classificatòria correspo-
nent, i participava també en 
els 200 m.ll., essent 4a en la 3a 
classificatòria amb 25”89, que 
no li permeteren l’accés a les 
següents fases.    

ATLETISME / LA VEU 

Els vuit atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles 
participants van asso-

lir un total de quatre podis 
dissabte passat al Campionat 
de Catalunya de Llançaments 
d’Hivern de les categories 
Sub-16 i Sub-18, disputat a 
l’Estadi Joan Serrahima de 
Barcelona. 
Aleix Camats era Campió de 
Catalunya S-16 en disc, amb 
un millor intent de 57,36 m., 
rècord dels Campionats. Alex 
González era Campió de Ca-
talunya S-18 en javelina, amb 
un millor llançament de 53,66 
m., també rècord dels Cam-
pionats. Aleix Llorens era 
Campió català en disc S-18, 
amb un millor llançament de 
38,39 m.
Elsa Alias era bronze en disc 
S-16, amb 32,70 m., a més de 

5a en llançament de Martell 
S-16, amb un millor intent  de 
34,09 m. 
Júlia Tomàs era 5a en el disc 
S-16, amb 26,94 m. i també 
eren 5ns Ferran Sagrera en 
martell S-16, amb 31,54 m. 
i Guim Morcillo en javelina 
S-16, amb 32,88 m. Albert Gil 
era 6è en disc S-16, amb 36,79 
m. 

Josep Mª Lagunas i Marta 
Garrido, 4ts al Campionat 
de Catalunya Absolut i S-20
D’altra banda, dos atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles 
van participar diumenge al 
Campionat de Catalunya Ab-
solut i de categoria Sub-20 de 
Llançament d’Hivern, també 
al Serrahima de Barcelona.
Josep Mª Lagunas era 4t en el 
disc absolut, amb 38,08 m. i 
Marta Garrido era també 4a 
en javelina S-20 amb 31,35 m. 

Quatre podis del CAI al 
Campionat de Catalunya
de Llançaments d’Hivern

ATLETISME / LA VEU 

L ’equip Sub-16 feme-
ní de relleus del C.A. 
Igualada Petromira-

lles/Jocnet va assolir un nou 
Rècord de Catalunya   de 4 
x 300 m., amb l’equip format 
per Carla Bisbal - Mar Buc-
haca - Laia Guzmán i Nuria 
Moix amb  2’53”27, millo-
rant el seu anterior rècord 
català de  2’53”73, assolit el 
passat 18 de gener en la ma-
teixa Pista Coberta de Saba-
dell. Les anoienques es clas-

sificaren per a la final de la 
prova, què es durà a terme el 
proper 8 de març, en una bri-
llant actuació.
Hi participaren un total de 5 
equips del CAI. En categoria 
Sub-14 de 4 x 200 m., eren 
2es de la 2a s/f. l’equip format 
per Clara Enrich - Martina 
Llorach - Jana Planell i Etna 
Torras, amb  2’01”57, no 
classificant-se per a la final.  
En categoria Sub-18 de 4 x 
400 m. eren 4es de la 3a s/f. 
l’equip format per Francina 
Massagué - Judit Navarro - 

Mar Planas i Mariona Rodrí-
guez, amb 4’30”87, no asso-
lint el passi a la final.
En Sub-14 masculí de 4 x 
200 m., eren 6ns de la 4a 
s/f. l’equip format per Ulis-
ses Caldito - David Checa - 
Outmane El Aggari i Aleix 
Sánchez, amb  2’13”52, no 
accedint a la final.  
En categoria Sub-16 masculí 
de 4 x 300 m. els components 
de l’equip format per Ian Al-
ves - Nil Cabello - Rubén 
Sánchez i Jan Targa, foren 
desqualificats per l’art. 24.13.

Nou rècord de Catalunya en 4x300m  
femení del CAI 

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat es va 
dur a terme el 89è 
Campionat d’Espa-

nya de Marxa Atlètica en ruta 
individual i per Federacions a 

Torrevieja (Alacant), per a les 
diferents categories.
Hi va participar la marxadora 
del C.A. Igualada Petromira-
lles/Jocnet Laura Giménez, 
18a en els 10 Km. marxa Sub-
18 amb 58m. 15 seg.  

Laura Giménez (CAI), participa al 
Campionat d’Espanya de Marxa en 
Ruta de Torrevieja

Els campions estatals absoluts 
en 50 Km. marxa foren Iván 
Pajuelo - Fent Camí/Mislata 
- amb 3h. 57m. 22 seg. i Mar 
Juárez  - Avinent Manresa - 
amb 4h. 15 m. 46 seg.
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Diversos igualadins participen a la 
Mitja Marató de Barcelona
ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat es 
va dur a terme la 
30a edició de la 

E-Dreams Mitja Marató de 
Barcelona, sobre els 21.097 
m. habituals, i que va comp-
tar amb la participació d’uns 
19.000 corredors, dels 23.000
què s’havien inscrit, entre ells 

destacats atletes del fons cata-
là i internacional.  
Es van imposar Victor Chu-
mo - Kenia - amb 59m. 58 
seg. i Ashete Bereke - Etiò-
pia - 75ª gral. amb 1h. 06m. 
36 seg.
Hi participaren un total de 28 
atletes, triatletes del CAI Tri-
atló i membres del CAI Popu-
lar,  del C.A. Igualada Petro-

miralles, sobresortint la 234a 
posició de Xavi Rodriguez, 
amb 1h.12 m. 50 segons.      
A més de corredors del CAI 
també n’hi van participar del 
CN Igualada. Òscar Galán 
Santano fa fer 1h 51’ 50, Ra-
mon Pelejà Cuerva 1h 57’55 
i Eva M. Egea Nevado 2h 15’ 
31, en la seva primera mitja 
marató.

TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte es dis-
putava la 15a jornada 
de la lliga de 2a Esta-

tal Masculina on juga el Club 
Ping Pong Igualada. Es rebia 
a la pista de les Comes el Ci-
ervo de Sabadell, un dels clàs-
sics de la categoria i que fins 
aquesta temporada cada any 
lluitava amb el CPPI per man-
tenir la categoria, i aquest any 
el CPPI n’és l’excepció però 
ells segueixen fent el mateix.
El CPPI tornava a donar en-
trada en l’alineació al jugador 
format a la pedrera del club 
Carles Contreras i deixava a 
la banqueta al millor jugador 
aquest any de l’equip, el júni-
or Francesc Masip, una apos-
ta bastant arriscada. El Cier-
vo venia amb els seus millors 
jugadors, ficant tota la carn a 
la graella. Sempre que han fet 
aquesta alineació fins ara ha-
vien guanyat el partit.
L’encontre començava amb 
un plat fort, Dani Luco contra 
Xavier Villoro, jugador que 
acostuma a ficar sempre en 
dificultats amb el seu joc ba-
sat en el contra-atac a l’igua-
ladí. En un partit vibrant on 
tots els 11’s es van guanyar 
pel mínim, diferència de 2, 
el jugador local aconseguia 
la victòria havent de remun-
tar en el 4t set una pilota de 
partit. Després era el torn 
de Contreras contra el mític 
Kiku Castells, jugador de +60 
anys amb un palmarès im-
pressionant de títols de cam-
pió d’Espanya i Catalunya en 
la modalitat de veterans indi-
vidual. Castells es desfeia de 
Contreras en un bon partit. 
David Viñals no podia doble-
gar a Vicenç Blasco, un altre 
bon jugador que travessa un 
molt bon moment de forma.
Amb el marcador advers 
Luco aconseguia empatar no-

vament doblegant en un par-
tit que va arribar novament 
al desempat a Kiku Castells. 
Els tres últims cops que s’han 
enfrontat l’igualadí ha acon-
seguit guanyar-lo, sempre 
havent de patir molt. Després 
venia la sorpresa agradable, 
i és que Viñals, en un partit 
dels habituals dels seus, im-
primint una gran intensitat 
des del primer punt aconse-
guia la victòria davant Villo-
ro, que mai va poder desple-
gar el seu joc habitual. Amb 
els dobles assegurats, Contre-
ras perdia contra Blasco.
En els dobles el CPPI volia fer 
jugar l’actual parella campio-
na de Catalunya B i molt difí-
cil de batre Masip-Luco però 
l’àrbitre al no haver inscrit al 
principi del partit a Francesc 
Masip no el va deixar jugar. 
Van haver d’improvisar una 
parella no tan fogejada com 
Vinyals-Luco i en un trepi-
dant partit van aconseguir 
doblegar 3-1 la parella visi-
tant Castells-Blasco.
Amb aquesta victòria com-
binada amb d’altres resultats, 
com la derrota del Sant Cu-
gat, fins ara empatat a derro-
tes amb el CPPI, l’Igualada es 
col.loca en solitari en 3a po-
sició, que dona dret al play-
off d’ascens a 1a Estatal, tot i 
que ara ve la part més difícil 
del calendari, dels 5 partits 
que li queden 3 són contra 
el primer, el segon i el quart 
classificat....
Proper encontre d’aquí 2 dis-
sabtes a la pista del líder, el 
Lluïsos del barri de Gràcia 
de Barcelona, equip que no-
més ha perdut 3 partits en 
tota la lliga i un va ser con-
tra el CPPI. Esperem que els 
jugadors locals segueixen 
entrenant durament i amb la 
mateixa mentalitat que fins 
ara puguin aconseguir nous 
èxits. 

Cinquena victòria 
consecutiva del CPP 
Igualada

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Van sonar les alar-
mes després del trial 
barceloní del mun-

dial sota sostre quan el pilot 
pierenc Toni Bou va anun-
ciar que enguany i per pri-
mera vegada no participaria 
al campionat estatal a l’aire 
lliure. La seva decisió era que 
volia està preparat físicament 
al cent per cent pels mundi-
als a l’aire lliure i sota sostre 
i també pels mundials en els 
que competeix amb l’equip 
estatal. Darrerament, les lesi-
ons havien provocat que Bou 
no pogués donar el màxim de 
si mateix en les competicions 
en les que participava, tot i 
guanyar-les.
Encara no recuperat total-
ment físicament, Toni Bou va 
ser el guanyador amb Honda 
del trial de Bilbao, per davant 
d’Adam Raga amb TRRS, no 
suficient per guanyar el seu 
27è títol mundial però ja al 
seu abast a falta de dos trials 
puntuables.
Després de la seva cinque-
na victòria consecutiva en 
aquest mundial sota sostre, 
Bou comentava, “estic molt 

content amb la victòria. Una 
altra vegada ha estat una 
cursa molt atapeïda amb un 
Adam Raga molt fort des de 
l’inici. A la final, amb un ni-
vell altíssim, hem sortit molt 
agressius des d’un principi ja 
que m’ha tocat obrir zones. 
Hem pogut marcar alguna 
diferència, potser a la zona 
5 hem corregut algun risc, 
però finalment hem pogut 
solucionar-ho en l’última 
zona. Es tracta d’una victò-
ria molt important de cara al 
campionat”.

Primera prova del
campionat estatal a Lleida
Així doncs, Bou no va parti-
cipar la setmana anterior a la 

primera prova de l’estatal dis-
putada per terres lleidatanes, 
concretament pels voltants 
d’Aitona. Trial, aquest, en què 
hi van participar varis pilots 
del Moto Club Piera Scan i 
l’igualadí Àlex Canales del 
Moto Club Cent Peus.
A la categoria TR2 segona 
posició de Sergi Ribao del Pi-
era Scan, tercer Àlex Canales 
amb TRRS i cinquè Pol Medi-
nyà també amb TRRS i del Pi-
era Scan. A Júnior, sisè lloc de 
David Fabián del Piera Scan 
amb Beta. A Cadet 125 novè 
lloc per Bernat Vendrell del 
Piera Scan amb Beta Trueba 
i a la categoria de cadet victò-
ria de Marc Piquer del Piera 
Scan amb Beta Trueba.

Toni Bou ja acarona el seu 27è títol 
mundial

sinergiah2o.com

Tel 659 43 09 14
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Diumenge dia 16 de 
febrer es va celebrar 
a Vilablareix (Gi-

rona), una de les cites més 
importants i difícils per a les 
gimnastes d’aquest esport, el 
Campionat de Catalunya In-
dividual Base, classificatori 
per al campionat d’ Espanya 
Individual Base de gimnàsti-
ca rítmica.
La jornada va està carregada 
de sensacions, nervis i lluita 
per aconseguir la plaça per 
a Pamplona, on es celebrarà 
el Campionat d’Espanya. Les 
gimnastes del Club Gimnàs-
tic Ballerina van sortir a pista 
amb gran fermesa i van de-
mostrar la seva forta prepa-
ració i capacitat, donant el 
millor de sí mateixes per fer-
se un forat entre les millors 
gimnastes de Catalunya. 
Les gimnastes participants 
van ser, Paula Salas i Gisela 
Ramírez, totes dues en cate-
goria infantil amb l´aparell 
de pilota. Competien  amb 
30 gimnastes i tant sols hi 
havia deu places per a Espa-
nya. Gisela va aconseguir una 
gran sisena posició, amb un 
exercici amb molta elegància, 
i la Paula amb una expressi-
vitat innata, la setena posició 
aconseguint així totes dues la 
classificació.
Carlota Zamora, en catego-
ria cadet amb aparell de cèr-
col, junt amb una trentena de 
gimnastes assolí la vuitena 
posició amb un exercici molt 
expressiu i amb molta força a 
la pista. I per finalitzar va ser 
el torn de Paula Mensa, juve-
nil amb l´aparell de maces i 
competint amb seixanta gim-
nastes més en la seva catego-
ria, va executar un gran exer-

cici assolint la segona posició 
i proclamar-se subcampiona 
de Catalunya.
Des del Club Gimnàstic Ba-
llerina volen donar l’enho-
rabona a gimnastes i equip 
tècnic de la gran feina en 
aquest Campionat i d´altres 
en aquesta temporada que 
han començat. 

L’Igualada CG Aula també 
classifica a dues gimnastes
L’Igualada CG Aulta també es 
desplaçar amb sis de les seves 
gimnastes base fins a Vilabla-
reix per disputar un especial-
ment dur  Campionat classifi-
catori Base.
El club felicita a  la Dana, la 
Violeta, la Mariel·la i la Laia 
per la seva valentia i treball 
diari, i especialment a la Mar-
tina per la seva 7a posició i la 
Gina que va obtenir una 1a 
posició classificant-se totes 
dues per al proper Campionat 
d’Espanya. 
L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula està molt content de 
totes les seves gimnastes per 
els bons resultats i el bon pa-
rer que fan a cada competició 
que participen.
Ara treballen de cara a noves 
competicions tant a nivell 
escolar com Copa Catalana 
i estan molt il·lusionats  pre-
parant-se per poder assolir 
bons resultats al Campionat 
d’Espanya.
Abans, el dissabte 15 de febrer 
estrenaven temporada algu-
nes de les gimnastes alevins 
i infantils A i B al III trofeu 
la Miranda organitzat per el 
club de rítmica Begues.
Tret els nervis del primer 
dia les gimnastes van defen-
sar els seus exercicis i des de 
el club estan satisfets amb 
els resultats.

Sis anoienques,  
al Campionat 
d’Espanya Base

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge l’equip KINESIS 
SALUT del CRC, 

infantil 12-14, va estrenar la 
temporada participant a la 
1a fase del CEEB que es va 
disputar a la Mar Bella de 
Barcelona. Va ser una estre-
na molt esperançadora, les 
gimnastes van sortir a pista 
amb una expressió i força es-
pectaculars i van sorprendre 

a tothom amb el seu exercici 
i la seva determinació. Final-
ment, tot i algunes impreci-
sions i algun erros en la com-
posició  típics dels nervis del 
debut de principi de tempo-
rada, l’equip va aconseguir 
un molt merescut  segon lloc 
en el podi. 
Per altra banda, l’equip THE 
MUSSES, infantil 10-12, 
també va debutar en la 1a 
fase del CEEB de la Mar Bella 
de Barcelona. No va ser l’es-

trena que esperaven i algun 
incident inesperat a pista va 
fer que no poguessin lluir 
com volien. Tot i això, van 
defensar el seu exercici amb 
molta elegància i una gran 
personalitat i van demostrar 
el gran potencial que tenen.
Tots dos equips ja estan de-
sitjant poder tornar a com-
petir  en el 2n Open Agecat 
de Capellades que es dispu-
tarà el proper dia 21 de març.

L’equip Kinesis Salut del CR 
Capellades, segon classificat a 
la Mar Bella

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
el club igualadí, Anoia 
Club Gimnàstic, va par-

ticipar en la primera fase de la 
Copa Catalana de gimnàstica 
artística femenina, en les cate-
gories de Base 4, Base 5 i esco-
lar D 3 aparells.
La gimnasta Ona Vidal Al-
carraz, de la categoria de Base 
4 grans, va obtenir el primer 
lloc a l’aparell de terra amb un 
exercici impecable, competien 

en la mateixa categoria les gim-
nastes, Júlia Bisbal, Laís Canet, 
i Paula Duarte que va obtenir 
la cinquena posició també a 
l’aparell de terra. Ja en Base 4 
mitjanes, van competir, Carla 
Cuesta, Irina Cuadros, Núria 
Pelfort, Maria Farré i Mario-
na Puig, aquestes gimnastes 
van obtenir la cinquena posi-
ció per equips, la Mariona la 
quarta posició a la individual 
general, quarta posició a bar-
ra d’equilibris i la plata a terra, 
la maria va quedar desena a la 

classificació individual gene-
ral, tercera a barra d’equilibris 
i sisena a terra. En la categoria 
de Base 5 petites, va competir 
la gimnasta Aura Cots, amb 
bons exercicis va obtenir la 
vint novena posició competint 
amb 80 gimnastes. Per finalit-
zar, van competir en la cate-
goria Escolar D 3 aparells, les 
gimnastes, Aina Leonés, Clara 
Miserachs, Dephca Junyent, 
Lola Valls, Noa Alamo, Noa 
Guillén, Mar Claramunt, Mir-
tylle Miranda i Ona Torras, 
van obtenir el quart lloc per 
equips, la Mar va obtenir la se-
gona posició a l’aparell de salt, 
la Clara va obtenir la cinquena 
posició a la classificació indivi-
dual general, quarta posició a 
terra i tercera a barra d’equili-
bris, l’Aina va obtenir la setena 
posició a terra i la Dephca el 
desè lloc a salt.

Or a la Copa Catalana per l’Anoia 
Club Gimnàstic

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps

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

per estar sempre informat!
Premi al millor digital 2018



CULTURA  |  45Divendres, 21 de febrer de 2020

cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

21 DE FEBRER
- Inauguració del Fineart 2020 amb 
la presència d’autoritats
A 2/4 de 7 al Museu de la Pell
- Visita a l’exposició “Antropologia 
dels sentiments” d’Isabel Muñoz
A 2/4 de 8 al Museu de la Pell

22 DE FEBRER
- Visita a l’exposició “Frames from 
films lost” de Per Cronwell
A les 12 del migdia a Artèria
- Visita a l’exposició “Old Tanneries 
of Anatolia” de Lúftü Dagtas
A 2/4 de 7 de la tarda a l’Adoberia 
Bella.

23 DE FEBRER
- Conferència “La fotografia hoy en 
Cuba” per Leysis Quesada Vera i 
Claudia Arcos Ponce
A les 12 del migdia a l’Adoberia Bella
- Visita a l’exposició “Pas de deux” 

de Leysis Quesada Vera
A 2/4 de 2 del migdia al Museu de la 
Pell.

29 DE FEBRER
- Visita a l’exposició “Mar de fons” de 
Lídia Carbonell
A les 12 del migdia a la Teneria
- Masterclass de projectes fotogrà-
fics. Gratuït.
A les 6 de la tarda a la Teneria.
- Visita a l’exposició “Elna. La corda”
A les 7 de la tarda a la Sala Municipal

1 DE MARÇ
- IV Ral·li fotogràfic Fineart
A partir de les 10 del matí a la Seu de 
l’Agrupació Fotogràfica.
- Visita a l’exposició “Els castells no 
són princeses” de Mireia Comas. 
Amb la participació dels Moixinga-
guers d’Igualada.
A les 12 del migdia al Museu de la Pell

- Visita a l’exposició “Projecte cen-
dres”
A les 6 de la tarda al celler i molí d’oli 
de l’antic Sindicat de vinyaters.

7 DE MARÇ
- Visita a l’exposició “Sota la pell del 
Rec”
A les 12 del migdia a l’Adoberia Bella
- Visita a l’exposició “Mar de fons” de 
Lídia Carbonell
A les 6 de la tarda a la Teneria

8 DE MARÇ
- Taller de fotografia “Fem fotos mà-
giques amb una càmera estenopeica”. 
A partir de 6 anys. Activitat gratuïta.
A les 12 del migdia al Museu de la pell.
- Visita a l’exposició “Rapa Nui 3D” 
de Joan Diez
A les 12 del migdia al Portal del Lle-
vador.

13 DE MARÇ
- Taller de fotografia nocturna. Or-
ganitzat per l’AFI. Places limitades. 
Gratuït
A les7 de la tarda al Museu de la Pell.

14 DE MARÇ
- Taller “Anatomia d’una foto” amb 
Tino Soriano. Places limitades
De 10 del matí a les 7 de la tarda a 
l’Adoberia Bella.

15 DE MARÇ
- Veredicte del IV Ral·li Fineart 
2020
A les 11 del matí a la seu de l’Agrupa-
ció Fotogràfica.
- Presentació del llibre “Ayúdame a 
mirar. La biblia del reportaje gráfi-
co” i visita comentada a l’exposició 
“la Xina i el Tibet” de Tino Soriano.
A les 12 del migdia a la Rectoria

Agenda d’activitats del Fineart 2020

FineArt Igualada 2020, la fotografia en estat pur

FOTOGRAFIA / LA VEU 

FineArt Igualada en-
guany celebra la vui-
tena edició del festi-

val. Del 21 de febrer al 15 de 
març es poden gaudir de les 
52 exposicions repartides per 
la ciutat d’Igualada. A més a 
més, el festival també inclou 
un gran nombre d’activitats 
paral·leles, a continuació us 
detallem les visites i xerrades 
del primer cap de setmana de 
FineArt 2020:
Avui divendres a les 18.30 h, 
com ja és habitual en les dar-
reres edicions del festival es 
durà a terme la inauguració 
oficial, al Museu de la Pell i 
Comarcal de l’Anoia, amb la 
presència de les autoritats. 
Posteriorment, al mateix 
museu, a les 19.30 h es po-
drà gaudir de la visita guia-
da a l’exposició de la Isabel 
Muñoz, Antropologia dels 
sentiments, Premi Nacional 
de Fotografia 2016.
El 22 de febrer s’han prepa-
rat dues visites guiades amb 
dos autors internacionals. A 
les 12 h es podrà assistir a 
la vista que realitzarà el Per 
Cromwell, a l’Artèria - Espai 
d’Arts i Tallers, on aproparà 

al públic a la seva exposició, 
Fotogrames perduts, i a la 
seva història com a fotògraf, 
que va començar a Instagram. 
A les 18.30 h el periodista i 
fotòfrag turc, Lútfü Dağtaș, 
realitzarà, a l’Adoberia Bella, 
una visita a la seva exposició 
les Velles Adoberies d’Ana-
tolia, per explicar la tradició 
del procés d’adobar les pells i 
la cultura i folklore d’aquesta 
zona del món.
Per al diumenge hi ha pro-
gramades dues activitats que 
traslladaran als assistents a 
Cuba i el seu ballet Nacional. 
A les 12 h, a l’Adoberia Bella, 

es realitzarà una conferència, 
a càrrec de la fotògrafa cuba-
na Leysis Quesada Vera, so-
bre la Fotografia avui a Cuba, 
on presentarà els seus treballs 
més emblemàtics tot repas-
sant la seva trajectòria en el 
context actual de la situació 
a Cuba. Al finalitzar la con-
ferència, la mateixa autora 
farà una visita guiada per la 
seva exposició Pas de Deux, 
la visita serà a les 13.30 h al 
Museu de la Pell i Comarcal 
de l’Anoia.

Vuit edicions del FineArt
FineArt Igualada s’ha con-
solidat com un referent en 
els circuits fotogràfics a ni-
vell estatal. Aquesta iniciati-
va va sorgir l’any 2012 de la 
mà de l’Agrupació Fotogràfi-
ca d’Igualada i l’Ajuntament 
d’Igualada. L’objectiu princi-
pal de FineArt és el d’apropar 
la fotografia a tots els públics, 
dinamitzar els locals on es 
duen a terme les exposicions 
i obrir Igualada com a ciutat 
fotogràfica i de disseny.
Es tracta de mostrar, durant 
vint-i-quatre dies, els espais 
de la ciutat d’Igualada amb 
fotògrafs d’arreu del món, 
escoles de fotografia i aficio-

Visites guiades i xerrades inauguren aquesta vuitena edició, que comença avui i s’allargarà fins el 15 de març

nats. Juntament amb la mos-
tra fotogràfica s’organitzen 
activitats culturals entorn de 
la temàtica: xerrades, taules 
rodones, visites guiades i ta-
llers per a adults i nens.
El foment de la creació artís-
tica a través de l’art fotogràfic 
també és una de les finalitats 
de FineArt, així com el fet de 
donar a conèixer la fotografia 
als centres educatius i obrir 
les portes a escoles de foto-
grafia, arts i disseny perquè 
mostrin els seus projectes.
Els espais d’exposició són 

molt variats: escoles, el mer-
cat municipal, equipaments 
municipals i/o culturals, anti-
gues fabriques i locals que 
actualment es troben deso-
cupats. Durant els dies de 
FineArt es transformen en es-
pais efímers on s’exposen les 
obres. L’esdeveniment s’em-
marca en l’estratègia global de 
l’Ajuntament d’Igualada per a 
la dinamització dels locals i 
l’activitat al centre mitjançant 
la cultura i la promoció del 
disseny i l’arquitectura indus-
trial local.
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TEATRE / LA VEU 

Estrenada ara fa un any, 
el proper diumenge 23 
de febrer, a les 7 de la 

tarda, La dansa de la venjan-
ça tanca la seva gira al Teatre 
Municipal l’Ateneu. Un obra 
de Jordi Casanovas dirigida 
per Pere Riera. La custòdia del 
fill originarà la batalla verbal 
entre el Roger (Pablo Derqui) 
i la Clàudia (Maria Ribera). 
Una guerra de sexes envolta-
da de violència verbal. Amb-
dós s’acusen d’haver destruït 
l’amor que els unia i de ser una 
mala influència per al seu fill 
menor d’edat, que es conver-
teix en moneda de canvi per a 
la venjança.

La dansa de la venjança
Una parella se separa des-
prés d’anys de matrimoni. El 
divorci els obliga a resoldre 
com s’han de repartir les ho-
res d’un fill menor d’edat. Han 
fet un pacte. Han arribat amb 
serenor fins aquest pacte. Però 
avui, a la casa on havien fun-
dat la seva història en comú 
i tot just quan ja s’anaven a 
acomiadar sense deixar més 
víctimes pel camí, el pacte es 
trenca i alguna cosa esclata.
Per explicar aquesta història, 
Jordi Casanovas s’endinsa en 
el revers més tenebrós dels 
conflictes de parella, en una 
producció pròpia de La Villar-
roel. Un combat sense treva 
dirigit per Pere Riera amb dos 

boxadors incansables: Ma-
ria Ribera i Pablo Derqui. En 
aquest text, Casanovas plante-
ja la lluita dialèctica que sor-
geix en una separació per tal 
de conquerir el futur, encarnat 
en el fill i en la seva educa-
ció. Un treball d’actors per a 
un excel·lent director d’actors 
com Pere Riera. Un viatge a 
la psicologia autodestructiva 
dels personatges que ens re-
corda Qui té por de Virgínia 
Woolf?, d’Edward Albee. 

Pablo Derqui, actor
Llicenciat en Interpretació per 
l’Institut del Teatre de Barce-
lona i en Humanitats per la 
Universitat Pompeu Fabra. Ha 
treballat tant en cinema com 

en televisió. En teatre desta-
quen les seves interpretaci-
ons a Calígula (Teatre Romea, 
2017), dirigida per Mario Gas; 
L’ànec salvatge (Teatre Lliure, 
2017), dirigida per Julio Man-
rique; Desde Berlín. Tributo 
a Lou Reed (Teatre Romea, 
2014), dirigida per Andrés 
Lima; Una giornata partico-
lare (Biblioteca de Catalu-
nya, 2015), dirigida per Oriol 
Broggi entre moltes d’altres.

Maria Ribera, actriu
El debut professional al teatre 
de l’actriu Maria Ribera va ser 
al muntatge Immigració (Es-
tudis de Teatre, 2001) dirigit 
per Stefan Metz del Theatre 
de Complicité. Després ha 

participat a més d’una vintena 
de produccions teatrals, més 
d’una desena de produccions 
cinematogràfiques i diverses 
participacions en sèries de 
televisió. Al cinema destaca 
el seu paper a Las Distanci-
as (2017) dirigida per Elena 
Trapé, on va aconseguir una 
nominació als Premis Gaudí 
com a millor actriu secundà-
ria; així com la seva partici-
pació a El camí més llarg per 
tornar a casa (2013) dirigida 
per Sergi Pérez. Els dos films 
van ser guanyadors del Pre-
mi Gaudí a la millor pel·lícula 
els seus respectius anys així 
com del Premi Sant Jordi de 
Cinematografia. A la televisió 
destaca el treball a diverses 

produccions per a TV3. Al 
teatre, l’últim muntatge on ha 
treballat és Una lluita constant 
(Sala Beckett, 2018) dirigit per 
Carlota Subirós. .

Pere Riera, director
Autor i director de teatre ca-
talà, llicenciat en Dramatúrgia 
i Direcció teatral per l’Institut 
del Teatre i en Història de l’art 
per la UB. Compagina la tasca 
docent amb l’escriptura dra-
màtica i de guions televisius. 
La seva obra més coneguda i 
premiada és Barcelona (TNC 
i Teatre Goya, 2013), guanya-
dora de dos premis Max: mi-
llor text i millor actriu, per a 
Emma Vilarasau. També va 
rebre 3 premis Butaca. També 
és autor i director de La dona 
del 600 que podrem veure el 
proper diumenge 22 de març 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

Les entrades es poden com-
prar al Punt de difusió cultu-
ral i turística d’Igualada (Sala 
Municipal d’Exposicions c. 
Garcia Fossas, 2 -pl. de la 
Creu) de dimarts a divendres, 
de 18.30 a 20.30 h. El dissab-
te, d’11 a 14 i de 18 a 21, i el 
diumenge, d’11 a 14 h i des d’1 
hora abans de la funció a la ta-
quilla del Passatge Vives. Les 
entrades tenen un preu de 20 
€, 18 € i 15 €, amb descomp-
tes per a diversos col·lectius. 
També es poden adquirir en 
línia a www.teatremunicipala-
teneu.cat, sense comissions

‘La dansa de la venjança’, duel interpretatiu 
al Teatre Municipal l’Ateneu

MÚSICA / LA VEU 

El proper dimarts 25 de 
febrer tindrà lloc un 
concert que es repetirà 

el dimecres 26 de febrer. Con-
cert anomenat Concert-Audi-
ció didàctica. Quartet de cor-
da. Minuets i variacions. Un 
quartet de corda de l’assig-

natura de cambra interpretarà 
el seu propi repertori i també 
tres minuets instrumentats per 
companys de l’Escola, alumnes 
de l’assignatura de Bases d’ins-
trumentació. 3 minuets de l’Àl-
bum d’Anna Magdalena Bach, 
originals per piano, però en 
aquesta ocasió, instrumentats 
per a Quartet de Corda a càr-

rec de Pau Sanuy, Pol Fortuny 
i Nina Moliner. A continuació 
un Quartet de corda n. 76 de 
J. Haydn, “Emperador”. Movs. 
2 i 3: - Poco adagio; cantabi-
le.- Menuetto. Allegro. Tots ells 
interpretats per Farners Mateu 
i Jana Costa (violins); Àragon 
Artigas (viola) i Sara Millan 
(Violoncel). 

Fent referència al segon mo-
viment d’aquest quartet, sem-
bla ser que Haydn estava tan 
impressionat amb l’himne an-
glès que va conèixer durant la 
seva estada a Anglaterra “God 
Save the King”, que va decidir 
escriure un himne en honor al 
seu propi monarca, obra que 
finalment es va convertir en 

Concert a càrrec d’alumnes de cambra i de bases d’instrumentació 
de l’Escola i Conservatori Municipal de música d’Igualada 

l’himne nacional d’Àustria 
(“Gott Erhalte Franz der Kai-
ser”-”Déu salvi a l’emperador 
Franz “).
Ambdós concerts són a les 
20h a l’Auditori de  l’Escola i 
Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada, passeig 
Verdaguer 84, 86. L’entrada és 
gratuïta.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
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ÒPERA / LA VEU 

E l dimarts 25 de febrer l’Ateneu Cinema 
retransmetrà en directe el nou especta-
cle de dansa del Royal Ballet de Londres 

amb l’estrena de ‘The Cellist’, producció d’una 
de les coreògrafes punteres a l’escena internaci-
onal: Cathy Martson, juntament amb el clàssic 
de l’aclamat Jerome Robbins ‘Dances at a Gat-
hering’.

Cathy Martson va ser artista associada a la Royal 
Opera House i directora de l’Bern Ballet amb 
una gran projecció internacional. El seu primer 
treball a l’escenari principal de The Royal Ballet 
està inspirat en un moment transcendental de 
la vida i carrera de la violoncel·lista Jaqueline 
du Pré.
La segona part del programa l’ocupa l’elegant i 
elegíac clàssic de Jerome Robbins. 
 
Gènere: Ballet
Duració: 150 min
Coreografia: Cathy Marston
Música: Philip Feeney
Director d’orquestra: Andrea Molino
Coreografia: Jerome Robbins
Música: Fryderyk Chopin

Hora de l’acte: A les 20.15 h
Preu entrada: 18 € / Socis Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ateneu: 13 €  
Les entrades ja es poden comprar anticipades a la 

taquilla de l’Ateneu cinema i  online a www.ateneu-
cinema.cat   
La resta de programació de la temporada d’òpera i 
ballet es pot consultar a la web de l’Ateneu cinema. 

Ballet en directe: ‘The Cellist’ del Royal Ballet 
a l’Ateneu Cinema

THE CELLIST
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
prorroga l’exitós es-
pectacle Bollywood, 

Bombay, Barcelona, que ha 
fet old out aquest cap de set-
mana passat amb les tres pri-
meres funcions. La tragico-
mèdia de Duo Fàcil i Líquido 
Teatro es podrà tornar a veu-
re a l’Aurora el divendres 21 
de febrer a les 21 h i el diu-
menge 23 de febrer a les 19 h.
Les entrades per les noves 
funcions, que tenen un cost 
de 16 € i 13 € (amb els des-
comptes habituals), es poden 
adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.
Tres emigrants vinguts de 
Bombay arriben a Barcelo-

na buscant una vida millor, 
enfrontant-se a totes les peri-
pècies 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 es-
til de Bollywood i amb tota 
l’èpica que comporta, la 
companyia Dúo Fàcil i Lí-
quido Teatro ens aproximen 
al drama de l’emigració, des 
d’una mirada càlida i ama-
ble. A Bollywood, Bombay, 
Barcelona s’utilitza l’humor 
i la tragicomèdia per posar 
en escena la decepció que 
comporta despertar del som-

El Teatre de l’Aurora prorroga 
‘Bollywood, Bombay, Barcelona’

Més de 300 igualadins 
han vist l’exitosa 

tragicomèdia i es pro-
rroguen noves funcions 
per avui divendres 21 

a les 21 h i el diumenge 
23 a les 19 h

ni migratori, quan les il·lusi-
ons 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.
Després de l’èxit de Y me 
morí, Duo Fàcil i Líquido Te-
atro tornen al Teatre de l’Au-
rora amb la seva nova pro-
ducció, Bollywood, Bombay, 
Barcelona. La companyia, 
nascuda a l’Institut del Tea-
tre l’any 2014, està formada 
per l’actor igualadí Marc Tar-
rida Aribau i els actors Fran-
cesc Marginet i Abel Reyes.

PINTURA / LA VEU 

El Sr. Joan Graells i 
Gomà, artista, profes-
sor i fundador de l’Es-

tudi Graells, ha fet la donació 
d’una obra a l’Ajuntament 
d’Igualada de la destacada 
pintora igualadina Montser-
rat Acosta i Figuerola. La pin-
tura, que es tracta d’un oli so-
bre tela amb la representació 
d’un gerro amb flors, se suma 
a la col·lecció del Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia.
Montserrat Acosta Figuerola 

Joan Graells fa donació 
d’una obra de Montserrat 
Acosta al Museu de la Pell

va morir als trenta-cinc anys 
deixant una obra prolífica i de 
gran qualitat. El passat 2019, 
quan es van complir setan-
ta anys del seu naixement, el 
Museu de la Pell d’Igualada 
-en col·laboració amb la fa-
mília Graells-Acosta i l’histo-
riador Pau Llacuna i Ortínez- 
va presentar una exposició 
per donar a conèixer la seva 
producció. La mostra va reu-
nir una cinquantena d’obres, 
entre olis, aquarel·les, ceres i 
figurins de moda, cedides per 
la família Graells-Acosta i per 
col·leccionistes particulars.

TEATRE / LA VEU 

Mostra Igualada fa 
una crida a nens i 
nenes d’entre 8 i 12 

anys que vulguin participar a 
l’espectacle Labranza Kids de la 
companyia de dansa Colectivo 
Lamajara. La peça es represen-
tarà el dissabte 28 de març a 
les 11:30h i 16:30h, al pati de 
l’Escola Ateneu Igualadí, en el 
marc de la 31a fira d’especta-
cles infantils i juvenils que se 
celebrarà del 26 al 29 de març. 
A través d’aquesta experièn-
cia col·lectiva els participants 
podran viure en primera per-
sona com es duu a terme una 
creació dalt de l’escenari i com 
treballen els coreògrafs i els ba-
llarins.
Per tal de preparar la inter-
venció a l’espectacle, els nens 
i nenes rebran una formació 
de 10 hores durant la mateixa 
setmana de la Mostra. El taller 

(completament gratuït) reque-
reix molt poc treball tècnic i 
s’adapta fàcilment a les possi-

bilitats de cadascú. L’imparti-
ran ballarins professionals i es 
farà de dimarts 24 a divendres 

Mostra Igualada busca nens i nenes de 8 a 12 anys per participar 
a l’espectacle “Labranza Kids” de Colectivo Lamajara

27 de març de 17:30h a 20h. 
Les inscripcions es poden for-
malitzar fins al 28 de febrer 

escrivint un correu electrònic 
a voluntaris@mostraigualada.
cat indicant el nom i cognoms 
del participant, l’edat i un telè-
fon de contacte. Les places són 
limitades i s’atendran per ordre 
d’arribada.
Labranza Kids és una propos-
ta pensada per a infants de 6 a 
12 i de 13 a 16 anys que utilit-
za la figura del pagès i l’artista 
per identificar les semblances 
en els dos camps i veure com 
aquestes conviuen. El Colec-
tivo Lamajara aborda aquesta 
versió del seu anterior mun-
tatge Labranza amb una visió 
contemporània i conceptual de 
la relació existent entre “home 
– camp”, “ballarí – cos”. Es trac-
ta de transportar el paisatge del 
camp a la geografia del cos fent 
una comparativa de dos tipus 
de cossos que en el seu quoti-
dià modifiquen el que els en-
volta des del seu moviment.
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Aquest divendres es va 
donar el tret oficial a 
la Temporada 2020 

amb l’inici dels assajos (fins 
ara de pre-temporada i de 
l’Escola de Castells) i la pre-
sentació d’un Calendari d’Ac-
tuacions que els portarà a les 
millors places del País.
Prop de 150 castellers van 
participar d’aquest inici de 
temporada amb un assaig in-
tens on ja es van poder veure 
mostres del treball fet durant 
la pre-temporada i de l’am-
bició amb la qual la colla, 
dirigida novament per Jordi 
Moreno, vol afrontar un any 
doblement especial per la ce-
lebració del 25è Aniversari de 
la Colla i per la participació 
per primera vegada a la jorna-
da de diumenge del Concurs 
de Castells de Tarragona (re-
servada a les 12 millors colles 
del món casteller). L’objectiu 
torna a ser assolir castells de 
9 i mantenir i ampliar la gam-

ma alta de 8 ( treballant es-
tructures com el 5 de 8, 4 de 8 
amb l’agulla o 7 de 8).
Prèviament a l’assaig es va 
fer la presentació del Calen-
dari d’Actuacions 2020, que 
els durà novament a places 
importants del país (Valls, 
Vilafranca,Reus, Lleida, Sant 

Cugat del Vallès o Sabadell), 
i que incorpora noves places 
de rellevància com Terrassa, 
Granollers i Tarragona, on la 
colla s’hi desplaçarà per par-
tida doble a inici de tempora-
da i el 4 d’Octubre al Concurs 
de Castells. A la Comarca es 
mantenen les actuacions a 

Inici de la temporada del 25è aniversari dels 
Moixiganguers

Igualada (Aniversari, Fes-
ta Major i Diada de la Co-
lla), Vilanova del Camí, 
Sant Martí de Tous i Hos-
talets de Pierola, afegint-hi 
aquest any Santa Margarida 
de Montbui i Montmaneu. 
Aquest 2020 els Moixigan-
guers també seran a Londres 
(del 19 al 21 de Juny) per 
participar a un festival cul-
tural de la ciutat, convidats 
per la colla local, els Caste-
llers de Londres.
Aquest proper diumenge els 
morats tenen la primera actu-
ació de l’any a Montmaneu per 
participar a la Fira de la Cal-
dera, amb l’objectiu de comen-
çar a rodar castells de 7 pisos.

Els Moixiganguers 
comencen els assajos 
amb força i presenten 

un calendari
d’actuacions molt 

potent per la temporada

MÚSICA / LA VEU 

Dijous passat es van 
fer públics els reco-
neixements a la in-

dústria musical dels Premis 
Enderrock 2020. L’entrega es 
va celebrar a l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm, coincidint 
amb la roda de premsa en què 
també es van desvetllat els 
nominats a la tercera i última 
volta de votació popular dels 
Premis Enderrock que tin-
dran lloc el 5 de març a l’Au-
ditori de Girona. 
I el Premi Xesco Boix a mi-
llor disc per a públic familiar 
se l’endurà 2PrincesesBarbu-
des per l’àlbum La bona vida. 
Aquest any el grup anoienc 
celebra el 10è aniversari, con-
tinuant amb la seva fórmula: 
cançons pop tocades amb 
instruments petits i de jogui-
na i lletres originals i diver-
tides per arribar realment a 
tota la família. 

“La bona vida” de 
2princesesbarbudes, 
Premi Enderrock 
a Millor disc per a 
públic familiar

Teatre Municipal l’Ateneu
Diumenge 23 de febrer 
A les 7 de la tarda   

Si ets subscriptor de 
la Veu gaudeix d’un 

20% dte. en la compra 
de la teva entrada 

ensenyant el carnet 
de subscriptor

Preu: 20, 18 i 15 €
Fins a 25 anys: 5 €
Venda d’entrades:
www.teatremunicipalateneu.cat 

La dansa 
de la venjança
De Jordi Casanovas
Direcció: Pere Riera 
Amb Pablo Derqui i Maria Riera 
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TEATRE / LA VEU 

Aquest proper cap de 
setmana a Sant Mar-
tí de Tous es podrà 

veure l’estrena i el naixement 
d’una nova companyia for-
mada per gent del poble. Les 
actrius Helena Fernández i 
Mònica Torra uneixen forces 
per presentar-nos “La tres-
quera”, un text que mostra la 
intimitat de dues germanes 
que es troben passats els anys 
i ens permet veure i sentir 
quin camí han triat ambdues 
per sobreviure i tirar enda-
vant. El text, escrit per l’Hele-
na, parteix d’una història real 
i mostra un treball fet amb 
dedicació i amor, dirigit per 
Francesc Mas. Per dur a ter-
me aquest projecte, les dues 
actrius han decidit formar la 
companyia La Remeiera, una 
proposta que pretén mostrar 
temàtiques poc visibilitzades 

alhora que ofereix passeres 
al públic, eines que permetin 
guarir ferides, sense oblidar 
que el dolor, amb humor, és 
menys dolorós. 
Per la creació d’aquest espec-
tacle, les components de La 
Remeira han comptat amb el 
suport de La Casa del Teatre 
Nu, que ha cedit el seu espai 
com a espai de creació, assaig 

La Casa del Teatre Nu acull en 
residència “La tresquera”

LLENGUA / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada ha posat 
punt i final a la prime-

ra edició del Curs d’escriptura 
creativa impartit per Montse 
Barderi, en què han partici-
pat una quinzena de persones 
de totes les edats. Durant cinc 
dissabtes consecutius, entre el 
gener i el febrer, els assistents 
han pogut aprendre tècniques i 
trucs per escriure els seus pro-
pis textos literaris i atrevir-se 
a donar el pas. I ho han fet de 
manera molt pràctica i amena 
de la mà de l’escriptora Montse 
Barderi, guanyadora del Premi 
Prudenci Bertrana 2019 amb 
«La memòria de l’aigua» i gran 
especialista de l’obra de Teresa 
Pàmies.
Dissabte passat, 15 de febrer, 
es va celebrar la darrera sessió 

i tots els participants van rebre 
el seu certificat d’assistència, 
de la mà de la directora de 
la Biblioteca, Montse Lobato 
Just: «ha sigut tot un èxit i la 
gent ha quedat molt satisfeta, 
perquè s’ha creat un molt bon 
ambient i ha sigut enriquidor 
per a tots plegats», destaca. 
I és que aquest taller s’ha de-
senvolupat de manera molt 
pràctica, on tots ells han po-
gut fer cada setmana exercicis 
literaris i compartir-los amb la 
resta.
Esperonar la creativitat i el talent 
literari dels usuaris és un dels 
objectius de la Biblioteca, i per 
aquest motiu s’organitzen periò-
dicament activitats de foment de 
la literatura. L’any passat ja es va 
dur a terme un taller d’escriptura 
de records per donar eines a la 
gent per aprendre a escriure les 
seves pròpies vivències.

Exit de participació al 
curs d’escriptura creativa 
de la Biblioteca

LLIBRES / LA VEU 

Dijous dia 27 de febrer a les 7 
de la tarda a la seu d’Omnium 
Cultural-Anoia del Carrer Sta. 
Maria (l’Empremta), tindrà 
lloc la presentació del llibre La 
Revolta de Cramòvia de Da-

Dijous, presentació de “La revolta 
de Cramòvia” de David Ros a la seu 
d’Òmnium Cultural

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

Temporada 
2020 - 2021Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

JUSTÍCIA TNC

i estrena de l’obra dins el pro-
jecte de residències artísti-
ques. “La tresquera” ja té una 
primera bona notícia abans 
de la seva estrena i és que per 
aquesta presentació a La Casa 
del Teatre Nu ja han venut 
totes les entrades i propera-
ment també es podrà veure a 
La Bastida, el dissabte 28 de 
març.

vid Vila i Ros, presentarà l’acte 
Oriol Solà i Prat.
Acte organitzat per L’Aplec (As-
sociació promotora de la Llen-
gua Catalana) amb la col.labo-
ració de Llegim…? llibreria i 
Omnium cultural-Anoia



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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys anteriors a 
la fundació de l’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA. Entitat que, 
a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

El “CENTRO O CÍRCULO MERCANTIL, INDUSTRIAL I 
AGRÍCOLA”.
Una de les primeres fotografies anònimes del moment de la 
seva inauguració, al 1899.

Dades d’Arxiu:
Aquest edifici del 1899, avui, popularitzat amb la denomina-
ció de “Centre Mercantil” o simplement “El Mercantil”, va ser 
construït arran de les rivalitats entre els socis del “Casino de 
Recreo”, propers a la família Boyer, i els simpatitzants de la 
familia Godó.
Per ordre dels Godó, l’edifici d’aquesta entitat social va ser 
projectat de la mà de l’arquitecte Francesc de B. Galtés i el 
mestre d’obres Francesc de Paula Sellés, just sobre el terreny 
on antigament hi havia hagut el Teatre Tívoli, i seguint una 
estètica molt singular, a cavall entre el Neoclassicisme i el 
Modernisme.
Els seus espais interiors estan conformats per un teatre, amb 
platea, amfiteatre i primer pis; una gran sala de ball i una ca-
feteria amb saló i  galeria terrassa, oberta a un espaiós jardí.

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

MÚSICA / LA VEU 

La És moment de do-
nar la benvinguda a 
una nova edició del 

Festival MEB del Casino de 
Calaf. Aquest dissabte 22 de 
febrer a les 20.45 h Carles 
Cases serà el primer músic 
del festival, amb un projec-
te únic titulat ‘Carles Cases 
diu Llach’. Cases va assumir 
les tasques d’arranjador i di-
rector musical de Lluís Llach 
des de l’any 1982 fins al 1991, 
tant en els estudis de grava-
ció com en les gires i més de 
vuit-cents concerts viscuts. 
UN viatge per l’univers Llach 
des de l’òrbita Carles Cases
El segon artista del festival és 
Salva Racero, que ja va par-
ticipar en l’edició anterior 
del festival, però enguany 
ho farà amb el seu nou disc 
‘Immortals’ el 7 de març. 
Seguint l’exemple de l’edició 
anterior, serà un Concert 
maridatge. El 21 de març 

arriba Marc Parrot, conegut 
pel seu personatge El Chaval 
de la Peca, presentant ‘Refu-
gi’ en un format únic, a una 
iurta a la plaça dels Arbres. 
El 4 d’abril serà el torn del 
teatre musical ‘Una altra es-
trena’, una producció de la 
Xarxa de Teatres d’Ateneus 
de Catalunya. El 25 d’abril 
tornarem a comptar amb els 
autors de ‘Maleïdes les guer-
res’, però amb el seu nou pro-
jecte ‘Volem (si volem)’, de 
la mà de Carles Beltran, Lali 
Barenys i Namina. El grup 
Bemba Saoco serà l’últim ar-
tista del festival amb un con-
cert ben especial, el públic 
estarà situat entre els músics 
i tothom portarà auriculars! 
El concert tindrà lloc el 30 
d’abril. 
Les entrades es poden ad-
quirir de forma anticipada 
al portal Entrapolis.com o a 
taquilla del Casino de Calaf 
des d’una hora abans de l’es-
pectacle. 

Carles Cases dona el tret de sortida a la quarta 
edició del Festival MEB de Calaf
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MÚSICA / LA VEU 

Un any més s’acosta la Pas-
qua, i a Sant Martí de Tous 
comencem a preparar les 
nostres  Caramelles! 
Amb la intenció que el diu-
menge de Pasqua continuï 
sent una jornada amb molta 
participació des del més pe-
tits als més grans del poble, 
i farcida de flors i melodies, 
la comissió de Caramelles 
anima a tothom qui vulgui 
participar de la festa a assistir 
als assajos que començaran 
aquest divendres 21 de Febrer 
de 9 a 10 del vespre a l’ espai 
cultural de Cal Frarés (entra-
da pel segon pis).
En el nostre repertori d’en-
guany cantarem la sardana El 
saltiró de la cardinA  de Vi-
cenç Pou, l’havanera Vestida 
de niT, Quan tot s’enlaira de 
Txarango i altres cançons po-
pulars catalanes...
No us ho penseu dues ve-
gades i veniu a cantar amb 
la vostra parella, els vostres 
amics i amigues, familiars o 
veïns. 

Assajos de les 
Caramelles de Tous



Escut d’Igualada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

En el seu dia ja tractarem de 
l’atorgament a Igualada del tí-
tol de “Carrer de Barcelona”. 

Però aquestes setmanes, en les que 
parlem de l’escut de la nostra ciutat, 
no estarà de més insistir en el tema.
El privilegi que la casa reial d’Aragó 
atorgà a Igualada, fou signat per Pere 
IV, a la Aljaferia de Saragossa, el 30 
d’agost de 1381. El valuós document 
fou subscrit, també, pel primogènit 
Don Joan, duc de Girona; i els testi-
monis Bernat de Foricià, cavaller ca-
marlenc, i Pere Desvall Terrats, de la 
tresoreria del Rei.
El document obra en el llibre de Pri-
vilegis, que es guarda a l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia (ACA).
Des de llavors la vila, amb bon encert, 

adoptà el segell, de forma romboïdal, 
amb el nou escut d’Igualada, en arle-
quinats quarters on hi figuren: la Creu 
de Sant Jori i les Barres catalanes, (no-
mès ni consten dues) amb l’afegitó de 
l’aigua, a la part inferior, cosa que el 
distingeix del de Barcelona.
Això feu que aquest títol de “Carrer de 
Barcelona” suposés que Igualada que-
dés ennoblida de prerrogatives ma-
jors. El Rei atorgà als nostres avant-
passats els mateixos drets i deures que 
tenien els habitants de Barcelona. lo 
qual comportà  “privilegis, llibertats i 
franqueses són atorgats a la ciutat i es 
atorgaran per avant”
Font documental i dibuix del facsímil 
del segell: Programa de la Festa Major 
d’Igualada, de l’any 1930. 
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POESIA / LA VEU 

Dissabte 15 de febrer va 
tenir lloc la Galàxia 
Poètica, projecte po-

ètic impulsat per l’Associació 
Cultural Galàxia d’Igualada. 
En aquesta ocasió, van recitar 
sis rapsodes: Jordi Pallerols, 
Maria Rosa Closa, Eusebia 
Fanega i Narcís Viarnès; tots 
d’Igualada, Montserrat Aloy i 
Albert Claramont, de Tàrrega. 
També ens van acompanyar 
durant el recital els dos mú-
sics d’Igualada, en Pep Costa 
i Arnau Costa on ens van in-
terpretar cançons pròpies amb 
guitarra i timbal. Va ser una 
tarda molt poética i amb molt 
bona companyia de familiars 
i amics que estimen la poesia.

Pròxima sessió serà dissabte 
14 de març amb poesia MUL-
TICULTURAL. Obertes les 
inscripcions o podeu demanar 
més informació enviant un 
email: associacioculturalgala-

Poesia i música amb temàtica sobre 
“La Família” a Galàxia Poètica

xia@gmail.com/ tel. 636 919 
373 (Lourdes).
Agraïm a l’Espai Cívic Centre 
d’Igualada, a Cultura Igualada 
i a l’Ajuntament d’Igualada 
pel suport.

CULTURA / LA VEU 

Per quarta vegada egada da-
munt de l’escenari d’AUGA, 
Pau Fuster és va posar el pú-
blic a la butxaca. Atenció mà-
xima fins força més enllà de 
l’horari. I és que Pau Fuster 
és un enamorat del jazz i de 
New Orleans i ho transmet i 
encomana.
I el proper dilluns la histo-
riadora Maria Garganté ens 
aproparà a les dones artistes, 
les grans oblidades.

Pau Fuster, ànima de jazz, a l’AUGA

LLIBRES / LA VEU 

Dijous 13 de febrer, es 
va presentar el llibre 
A l’octubre tornarà la 

primavera de l’escriptor Ama-
deu Alemany a Igualada. 
L’acte va ser conduït per Mò-
nica Socías, comunicadora 
cultural de República TV i 
membre de l’Associació Cul-
tural Galàxia d’Igualada.
El llibre representa la història 
d’una colla d’activistes que 
decideixen alliberar els pre-
sos polítics.  L’acció trepidant, 
embolcallada de molta mà-
gia, ha representat un llibre 
que s’ha avançat als fets des 
del mateix moment que va ser 
publicat. 

Va ser un acte molt proper i 
molt amè ple d’anècdotes en 
primera persona amb l’autor, 
reflexions sobre els valors hu-
mans, culturals… i amb molt 
respecte i esperança d’un 
canvi que sigui realment just 
i democràtic. Llegir ens fa ser 
crítics i lliures, ja estem can-
sats de la manipulació amb 
molts sentits.
Part dels beneficis que es re-
capten en les presentacions es 
destinen a l’Associació Cata-
lana dels Drets Civils i tots els 
presos ja l’han llegit.
Agraïm el suport al públic, als 
membres de l’Associació Cul-
tural Galàxia, a l’Ateneu Igua-
ladí, Òmnium Anoia i Alda 
Talent Editorial.

Presentat el llibre “A 
l’octubre tornarà la 
Primavera” d’Amadeu 
Alemany



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Cordades de l’Anoia a Llum i Llibertat” a la seu 
d’Òmnium Anoia. La raó de ser d’unes fotografies 
molt potents

U na extraordinària mostra de foto-
grafies preses a propòsit de l’emo-
tiva jornada viscuda el passat 1 

d’octubre del 2019, a la muntanya de Mont-
serrat, amb motiu d’aquell acte simbòlic dut 
a terme a partir de l’encesa de cent trenta-un 
farells instal·lats al cim de cent trenta-una 
agulles (en representació dels cent trenta-un 
presidents de la Generalitat) ha servit de 
pròleg per a la futura publicació d’un llibre i 
l’edició d’un documental, orientats a presen-
tacions literàries i festivals de cinema, ate-
nent que, més enllà del valor testimonial de 
tots els que hi van ser, un volum important 
d’aquestes imatges i enregistraments va ser 
capturat al decurs d’una llarga acció.
En paraules d’un dels promotors d’aquest 
acte, Francesc Bòria, membre d’Òmnium 
Cultural Anoia, que també va participar en 
l’organització tècnica del projecte, el prin-
cipal motiu d’aquesta exposició rau en una 
voluntat de fer realitat una mostra d’agraï-
ment a totes les persones de la comarca de 
l’Anoia que van voler implicar-se en aquella 
jornada reivindicativa. Així, totes les instan-
tànies seleccionades per a aquesta exposició 
són fotografies realitzades per membres de 
cordades que van participar en l’acció, ja fos 
pujant dalt l’agulla assignada o restant a peu 
d’agulla, o pels voltants col·laborant en tas-
ques de suport; en el ben entès que de les 
cent trenta-una agulles, per a més del 80% 
era necessària la pràctica de l’escalada -amb 
major o menor dificultat- fins a poder asso-
lir cada cim. I, tenint en compte que es trac-
tava d’un bon nombre de cims, moltes persones 
van veure’s obligades a romandre-hi tota la nit, lli-
gades amb les cordes, per raons de seguretat, com 
va ser el seu cas.
Endemés, i també en nom dels seus companys, 
manifesta que a pesar de la complexitat de tot ple-

ELNA. LA CORDA
Fotografia.
Quan acabo les peces per a mi co-
bren vida davant de qui les mira. 
Són elles les que es relacionen amb 
l’espectador, l’espai i les mirades 
d’altres disciplines artístiques. 
Del 21 de febrer al 15 de març a 
la Sala Municipal d’Exposicions.

ANTROPOLOGIA DELS 
SENTIMENTS
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

ENTRETEMPS
Mercè Viladiu i Soler
Presenta una petita mostra del seu 
treball acurat, que no deixa indife-
rent. Ceràmica on expressa senti-
ments, vivències i actituds davant el 
món. 
Del 13 de gener al 28 de febrer al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central

BESTIARI
Guillem Vidal Picó
Fotografia. Aquestes fotografies po-
sen en pràctica un joc infantil. El joc 
d’observar els núvols del cel, les ro-
ques, les escorces o les arrels
Del 21 de febrer al 15 de març a la 

sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central

SOTOBOSQUE, EL LADO 
OCULTO DE LA PATAGO-
NIA
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 Tru-
eno’, a la Patagònia. 
Del 5 al 28 de febrer a la sala d’ex-
posicions de la Gaspar.

FOTOGRAMES 
PERDUTS
Per Cromwell

Fotografia. Carrers atapeïts que 
suren ràpidament o paisatges que 
erosionen lentament
Del 21 de febrer al 15 de març a 
Artèria.

RAPA NUI 3D
Joan Diaz Llorente
Fotografia. Mite i realitat es con-
fonen en aquest territori que, de 
retruc, ha donat vida a una cultura 
extraordinària
Del 21 de febrer al 15 de març al 
Portal del Llevador

EXPOSICIONS

gat i tractar-se d’una experiència dura -ja que no 
és el mateix escalar per plaer que dur a terme la 
culminació d’un repte tan agosarat; en aquest cas 
arribar al cim més alt d’Agulles, l’agulla de l’Ar-
bret, va ser motiu d’una immensa satisfacció pel 
que significava una gran conquesta o si es vol la 

victòria d’atènyer aquells espectaculars 
sostres de Montserrat, i haver sentit la 
plenitud en mig d’una atmosfera encal-
mada i d’unes transparents boirines d’al-
birar les resplendors de tots els farells so-
bre els cims de les agulles.  Alçàries que 
eren tot un prodigiós espectacle, una 
festa de llums disposada per a perme-
tre que es veiessin des de totes les cares 
de la muntanya; una escenificació que 
va tenir la grandesa de ser compartida 
per tots els participants des de l’atenta 
mirada dels que estaven ben a prop, els 
acompanyants dels escaladors més enllà 
del massís de Montserrat, al voltant de 
la mateixa població del Bruc; i dels més 
llunyans que van fer un seguiment atent 
des d’una petita o gran pantalla.
Al capdavall, en relació a les diferents 
imatges d’aquesta exposició, Bòria se-
nyala l’interès d’aquelles obtingudes a 
propòsit de la celebració del sopar com-
memoratiu, de més de cinc centes perso-
nes, a Sant Fruitós de Bages, organitzat 
per la Gent Gran de la República d’Igua-
lada. De la mateixa manera que posa en 
valor aquelles seqüencies d’artistes i mú-
sics que, conjuntament amb Lluís Llach, 
van versionar la cançó  “Tossudament 
alçats”. 
Unes paraules finals de complaen-
ça, però plenes d’esperança,  serveixen 
d’agraïment a tota la gent de la Comis-
sió organitzadora: Artistes de la Repú-

blica, Assemblea Nacional Catalana, Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya i el suport 
d’Òmnium, que després de llargs preparatius van 
poder compartir i donar veu a un immens reclam 
de llibertat per al poble català, bo i dient al món: 
“Venim de lluny” i “Volem anar molt més lluny”.
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AGENDA

DILLUNS 24 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Maria Garganté, “Dos segles d’Igualada”
Doctora en Geografia i Història, premi 
Jaume Caresmar del 2005.Coneixedora 
sobre l’història d’Igualada i l’Anoia dels 
segles XVIII, XIX i XX.. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA 
Capellades 

Club de lectura Petits Lectors sobre el con-
te “Lenny el llamàntol es qued a sopar”. 
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
El Safareig.

DIMARTS 25 

BALLET
Igualada 

New Ballet / Marston / Scarlett
Retransmissió en directe des del Royal 
Opera House de Londres.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

BALLET
Els Hostalets de Pierola 

The Cellist dances ad a Gathering
Retransmissió en directe des del Royal 
Opera House de Londres.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’auditori 
Cal Figueres.

TALLER
Vilanova del Camí 

Taller de lectura en veu alta. Adreçat a 
adults.  A càrrec de l’actriu Berta Girau
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca

AUDICIONA’T 
Capellades 

Grup vocal “INAUDITE”
Temes de tots els temps, gospels i de pel·lí-
cula, amb acompanyament de piano . Tro-
bades musicals escoltant música en directe 
amb comentaris de les obres, dels estils i 
dels autors
Dimarts a les 9 del vespre a la sala d’actes 
de l’Escola de Música

CLUB DE LECTURA 
Capellades 

Club de lectura Petits Lectors sobre el con-
te “Lenny el llamàntol es qued a sopar”. 
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
El Safareig.

DIMECRES 26

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ 
Igualada 

Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans 

DIVENDRES 21 

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Igualada 

Tertúlia d’infants a partir de 8 anys que 
han de passar uns dies abans per la Bibli-
oteca a recollir el llibre.  En aquesta ocasió 
“Las hadas de Cottingley”, d’Ana Sender 
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

FINEART - VISITA 
Igualada 

Visita comentada a l’exposició “Antropo-
logia dels sentiments” d’Isabel Muñoz 
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Museu 
de la Pell.

TEATRE 
Igualada 

“Bollywood, Bombay, Barcelona” amb 
Duo Fácil i Líquido Teatro. Músiques, 
balls i colors al més pur estil indi en una 
divertida tragicomèdia que posa en escena 
la decepció de despertar del somni migra-
tori. Amb l’actor igualadí Marc Tarrida.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

CINEFÒRUM 
Capellades 

El Cinefòrum Josep Romanyà Montcada 
proposa “La llamada” amb un col.loqui 
moderat per Bernat Sellarès. 
Divendres a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

DISSABTE 22

FINEART - VISITA 
Igualada 

Visita comentada a l’exposició “Fotogra-
mes perduts” de Per Cronwel. 
Dissabte a les 12 del migdia a Artèria Es-
pai d’Art

CARNAVAL 
Igualada 

Rua de Carnaval
Amb la participació de la Banda de Cor-
netas y Tambores de la Cofradia de Fáti-
ma, el seguici de comparses i la carrossa 
amb el Rei Carnestoltes, a càrrec enguany 
del grup Mal Llamp. 
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça 
de la Masuca.

MÚSICA 
Calaf 

Festival MEB. “Carles Cases diu Llach”
Dissabte a 3/4 de 9 del vespre al Casino.

CLUB DE LECTURA I CINEMA 
Els Hostalets de Pierola 

Sessió Oberta del Club de lectura i cinema 
amb la projecció de la pel.lícula “Lolita” 
d’Adrian Lyne
Dissabte a les 6 de la tarda a l’espai cultu-
ral Cal Batista.

DIUMENGE 23  

CARNAVAL INFANTIL 
Igualada 

Ball infantil de Carnaval
Amb el grup Pentina El Gat i l’espectacle 
Balambambú. 
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
de l’Ajuntament

FINEART - CONFERÈNCIA- VISITA 
Igualada 

Xerrada de Leysis Quesada sobre “La foto-
grafía hoy en Cuba”.
En acabar visita comentada a la seva expo-
sició “Pas de deux”. 
Diumenge a les 12 del migdia a l’Adoberia 
Bella

TEATRE 
Igualada 

“La dansa de la venjança” de  Jordi Casa-
novas
Maria Ribera i Pablo Derqui interpreten 
una parella que se separa després d’anys de 
matrimoni. Pacten amb serenor com s’han 
de repartir les hores d’un fill menor d’edat 
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

TEATRE 
Igualada 

“Bollywood, Bombay, Barcelona” amb 
Duo Fácil i Líquido Teatro. Músiques, 
balls i colors al més pur estil indi en una 
divertida tragicomèdia que posa en escena 
la decepció de despertar del somni migra-
tori. Amb l’actor igualadí Marc Tarrida.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

COL·LECCIONISME 
Igualada 

Trobada de plaques Jané Baqués
Última trobada de la sèrie. Es posarà a la 
venda ampolla Reserva de 5 anys amb pla-
ca de llautó de la JÚLIA de Jané Baqués..
Diumenge de les 8 del matí a la 1 del mig-
dia al vestíbul de l’Ateneu.

CARNAVAL 
Vilanova del Camí 

Ball de Carnaval de la Gent Gran. Orga-
nitza l’Associació de Pensionistes i Jubilats
Diumenge a les 6 de la tarda a Can Pa-
passeit

MÚSICA 
Capellades 

Concert-vermut amb Som-hi Band, un 
trio de versions format per veus, teclat i 
saxo. 
Diumenge a la 1 del migdia a la Cafeteria 
de la Lliga.

CARNESTOLTES 
Capellades 

Festa de Carnestoltes amb Jaume Barri 
presentant el seu espectacle “Bekú”. 
Diumenge a les 6 de la tarda al pavelló 
poliesportiu.

de tots els temps, tant clàssics com con-
temporanis. En aquesta ocasió “Ulls verds” 
de Marc Pallarès.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

CONTES 
Òdena 

Sessió de contes amb Patricia Mc Gill. De 
4 a 10 anys
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca l’Atzavara.

DIJOUS 27

E-BIBLIO
Igualada 

Vine amb la teva tauleta, el mòbil o el por-
tàtil i aprèn a treure suc a l’eBiblio, el ser-
vei de préstec de documents digitals de la 
Biblioteca.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central

XERRADA
Igualada 

‘“Les diferències entre dones i homes en la 
salut i la malaltia”
A càrrec de: Dr. Miquel Aguilar Barberà, 
neuròleg.
Dijous a les 6 de la tarda a la sala LAB 
de l’Ateneu

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “La Revolta de Cra-
mòvia” de David Vila i Ros, presentarà 
l’acte Oriol Solà i Prat.
Dimarts a les 7 de la tarda a la seu d’Òm-
nium Cultural.

XERRADA-DEBAT
Igualada 

‘‘On som i on anem’ Cicle de xerrades ‘La 
Crida Talks Anoia’”. A càrrec de Jordi Do-
mingo, advocat i portaveu de Constituïm, 
Coordinadora Advocats per Catalunya.
Es parlarà de la situació actual i del futur 
amb debat i propostes. Organitza Crida 
Nacional per la República.
Dijous a les 8 del vespre a la sala de socis 
de l’Ateneu

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

Amb “On eres l’1-O?” el periodista Quico 
Sallés oferirà una crònica àgil i estremido-
ra de les emocions viscudes el dia 1 d’octu-
bre del 2017.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca

XERRADA
Òdena 

Xerrada sobre el naixement i l’evolució de 
l’electricitat. A càrrec d’en Joan Ribera, tèc-
nic pràctic en ràdio
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblio-
teca l’Atzavara
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CINEMA / RAMON ROBERT 

Aquest mes de febrer, el 
cineclub Ateneu cele-
bra el seu 40 aniversari. 

Són quaranta anys de pervivèn-
cia social i de projeccions de 
bon cinema. Ha estat el llarg i 
molt satisfactori trajecte d’una 
entitat cultural igualadina com-
promesa en la divulgació del 
setè art i organitzada sense cap 
ànim de lucre.  Emplaçat des 
dels seus inicis a l’Ateneu Igua-
ladí, el cineclub s’ha fonamentat 
en el coneixement i difusió 
del cinema. I ha esdevingut 
especialment meritòria en la 
tasca d’oferir pel·lícules de 
totes les nacionalitats, con-
tinents i llengües. Felicitats, 
cineclub Ateneu!. 
Al llarg de tot l’any 2020, per tal 
de celebrar l’aniversari,  el cine-
club Ateneu oferirà distintes 
activitats, exposicions i pro-
jeccions.  Encetarà la celebra-
ció la projecció gratuïta d’un 
clàssic del cinema dels anys 
70, la pel·lícula de Woody 
Allen Manhattan. Es podrà 
veure al Teatre de l´Ateneu el 
proper dia 28 de febrer.

Inicis
Fundat a principis de l’any 
1980, el cineclub Ateneu fou 
constituït dins de l’estructura 
social de l’Ateneu Igualadí de 
la Classe Obrera.  Aquell inici 
fou precedit, però, per algu-
nes projeccions de cinema no 
comercial (llavors anomenat 
cinema d’art i assaig) que en el 
transcurs dels anys setanta va-
ren fer-se als cinemes Casal i 
Saló Rosa. En aquesta darrera 
sala ja havia funcionat, abans 
d’això, el cineclub Prisma, que 
en el mes d’abril de 1968 va 
estrenar a Igualada la llavors 
darrera pel·lícula de Pier Paolo 
Pasolini, El Evangélio según San 

Mateo.  Temps després, cap a 
finals dels anys setanta, també 
es varen programar pel·lícu-
les a la sala de l’antiga Federa-
ció Obrera d’Igualada, llavors 
coneguda com la sala del Sindi-
cat, al Passeig Verdaguer. Però 
la primera projecció oficial del 
nou cineclub va tenir lloc al Te-
atre de l’Ateneu el mes de febrer 
de 1980, oferint-se l’estrena a 
la ciutat d’una de les pel·lícu-
les més anomenades d’aquells 
anys, La grande bouffe, de Mar-
co Ferreri. Va presentar la pro-
jecció l’historiador, escriptor i 
catedràtic Miquel Porter i Moix.

Emplaçaments
En la seva primera etapa, el 
cineclub Ateneu projectaria se-
minals films clàssics i algunes de 
les millors pel·lícules dels anys 
80, cinema de qualitat realitzat 
per cineastes tan importants 
com Federico Fellini, Andrej 
Vajda, Luchino Visconti, Eric 
Rohmer, Rainer Werner Fass-
binder o Sergei M. Einsenstein. 
El públic més cinèfil veuria  un 
tipus de cinema d’autor que no 
exhibien els altres cinemes de la 
ciutat, i en molts casos projectat 
en la seva llengua original.
El 1992, amb motiu de la remo-
delació del teatre, el cineclub va 
tenir de mudar-se temporal-
ment. Per no aturar la seva ac-
tivitat cinematogràfica, comen-
çaria a fer les seves sessions del 
divendres a la sala 3 del cinema 
Kursal, projectant-se allí títols 
com Los amigos de Peter, Tots els 
matins del món (amb la presèn-
cia del autor de la banda sono-
ra, l’insigne músic igualadí Jordi 
Savall), Café Bagdad o Reservoir 
Dogs, que va ser la primera pel-
lícula del llavors encara desco-
negut Quentin Tarantino. Un 
any més tard, el 1993, el cine-
club va trobar continuïtat fora 
de la ciutat, concretament al 

cinema Casal de Sant Martí de 
Tous.
Finalment, després de tres anys 
d’obres de remodelació del Te-
atre de l’Ateneu, el cineclub va 
poder tornar a casa seva. La 
nova etapa es va encetar amb 
una pel·lícula cubana de gran 
qualitat, Guantanamera. El més 
de gener de 2018, el cineclub 
iniciaria les projeccions en la 
nova ubicació del excel·lent  i 
llavors recent inaugurat Ate-
neu Cinema. Cafe Society, rea-
litzada per un altre habitual del 
cineclub, Woody Allen, fou la 
primera pel·lícula programada. 
Amb aquesta nova etapa, però, 
el cineclub canviaria el dia de la 
sessió. En comptes dels diven-
dres, ara les sessions es farien els 
dijous. Al vespre, projectar-se 
la pel·lícula doblada i de nit les 
versions originals subtitulades, 
a vegades en català i altres en 
castellà, depèn de la disponibi-
litat. Aquest format encara se-
gueix vigent.

Activitats
Encara que reconegut per les se-
ves sessions del divendres (avui 
en dia, els dijous), la tasca del 
cineclub ha anat sempre molt 
més enllà de la ordinària pro-
jecció de pel·lícules. Segueixen 
fent-se les sessions de cineclub 
a l’Ateneu Cinema, però en el 
transcurs dels anys també s’han 
programat sessions de Cinema 
al carrer en diferents indrets de 
la ciutat i projeccions estiuen-
ques de Cinema al Jardí de l’Ate-
neu. Per altra banda, s’han orga-
nitzat Tallers de Cinema, s’han 
pogut veure distintes exposici-
ons de caire cinematogràfic (de 
cartells, d’història del cinema, 
etc), s’han editat publicacions 
(Fulls de cinema, i les dues eta-
pes de La Strada) i s’han presen-
tat cicles de pel·lícules: cinema 
soviètic, cicle Humphrey Bo-
gart i cicle Poe / Corman, per 
citar-ne tres de molt ben rebuts 
en el seu dia. Mereixen menció 
a part les projeccions amb col-
loqui posterior, anomenades 
Pantalla Oberta.
Al llarg de la seva història, el 
cineclub ha col·laborat també 
amb distintes entitats culturals 
i socials, així com amb alguns 
importants festivals, cas de 
l’Americana Film Fest o el D.A. 
de cinema d’autor, que en una 
de les seves edicions va comp-
tar amb l’estrena d’una de les 
millors pel·lícules catalanes dels 
darrers anys, Estiu 1993, de Car-
la Simón. També ha mantingut 

renovades col·laboracions amb 
Òmnium Cultural, la Manco-
munitat Igualada-Òdena, l’Oc-
tubre Solidari o la Mostra de 
Cinema de Dones. Des de fa 
tres anys, en col·laboració amb 
la Acadèmia del Cinema Català, 
l’Ateneu Igualadí i l’Ajuntament 
d’Igualada, el cineclub ofereix 
sessions mensuals del anome-
nat Cicle Gaudí, en el que es 
poden veure una selecció de 
pel·lícules catalanes actuals.
Totes aquestes projeccions i 
activitats paral·leles serien re-
compensades a l’any 1987, amb 
una important distinció de la 
Generalitat catalana:  Premi al 
Millor Cine-Club de Catalu-
nya. Gairebé 20 anys més tard, 
l’Assemblea de cineclubs de 
Catalunya convindria un guar-
dó semblant, elegint a l’entitat 
cinematogràfica igualadina 
com el Millor Cine-Club de 
l’any 2016. En aquesta matei-
xa època, el cineclub Ateneu 
fou guardonat amb el Premi 
Mallerich a la Millor Iniciativa 
Cultural.

Emprenedors
Els gestors del cineclub, l’ano-
menada Junta, sempre ho han 
tingut molt clar, programant tot 
tipus de cinema, des de pel·lícu-
les d’autor a cinema clàssic, des 
de cinema japonès a cinema ca-
talà, des de pel·lícules de caràc-
ter social (Ken Loach sempre 
pressent) a cinema de gènere, 
però de contrastada qualitat. I 
sempre que ha estat possible, 
oferint pel·lícules en versió ori-
ginal amb subtítols. De fet, en 
aquests quaranta anys de pro-
jecció de pel·lícules s’han pogut 
escoltar dotzenes de llengües (i 
fins i tot dialectes), des del coreà 
al polonès, des del bereber al 

cantonès.
La primera Junta, o sigui els 
emprenedors fundadors del 
cineclub Ateneu, foren Joan 
Balada, Toni Riera, Francesc 
Roca (i Roca), Francesc Roca (i 
Mestre), Joan Alegre, Francesc 
Rossell i Joan Romeu. Tots ells, 
amants del cinema i eficients 
activistes culturals. Des de lla-
vors, i sense perdre el fil, han 
donat continuïtat al cineclub i 
formen la nova Junta els també 
entusiastes Ricard Fusté, Joan 
Francesc Fitó, Manel Pérez, Pere 
Orgué, Jaume Canals i Toni Cu-
adras, als qui cal sumar la bona 
feina professional de Valero Ba-
día, projeccionista del cineclub 
al llarg de més de 30 anys.
Tant els que van iniciar el cine-
club com els qui hi han treballat 
en les posteriors etapes han fet 
possible que arribessin a Igua-
lada pel·lícules al marge dels 
circuits comercials Al llarg de 
quatre dècades, gràcies a ells, 
em pogut veure cinema eu-
ropeu, cinema sud-americà, 
cinema infantil (tot col·labo-
rant amb Rialles), cinema asi-
àtic, bon cinema. I cal recordar 
que en el lamentable període 
de quatre anys que no hi havia 
cap cinema actiu  a Igualada, 
només el cineclub Ateneu va 
seguir amb la flama encesa. El 
darrer cinema de la ciutat, el 
Kursal (inaugurat el 1970), va 
tancar les portes el 2014. I en 
aquells quatre anys, el cineclub 
Ateneu ampliaria la seva oferta 
cinematogràfica. Els divendres 
va seguir amb les habituals ses-
sions de cineclub, mentre que 
els diumenges oferiria cinema 
comercial de certa qualitat. I 
ara, en la actualitat, tres dijous 
de cada més, segueix  projec-
tant pel·lícules. Per molts anys! 

Un tresor cinematogràfic
40 aniversari del Cineclub Ateneu



Aventures al Yukon
Estrena • La llamada de lo salvaje

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Publicada el 1903, La crida del 
bosc és la novel·la més llegida 
de Jack London. Com que el 

protagonista és un gos, de vegades ha 
estat classificat com a llibre juvenil 
d’aventures, però el cert és que té un 
to fosc i conté nombrosos episodis de 
crueltat i violència. Aquesta novel.la, 
com altres de l’escriptor nord-ameri-
cà, ha estat portada al cinema més 
d’una vegada. Però mai amb l’abun-
dància de mitjans financers, artístics 
i tècnics com ara.
La pel·lícula, com el llibre, relata la 
història de Buck, un gos jove, bon-
homiós i lleial. Gaudeix d’una plàci-
da vida domèstica a una rica casa de 
Califòrnia, cap a l’any 1890.  Però de 
sobte, en plena Febre de l’Or, el tre-
uen de la seva plàcida vida i el porten 

als salvatges paisatges del territori del 
Yukon canadenc. És el gos més novell 
del trineu de correspondència, però 
aviat en serà el líder. A partir d’aquí, 
Buck es veu arrossegat dins  d’un ex-
traordinari recorregut d’iniciació a 
l’edat adulta i de supervivència, un 
viatge ple de descobriments i perills.  
Encara que el seu to és realista,  La lla-
mada de lo salvaje és un híbrid d’acció 
real i animació. Es serveix dels efectes 
especials i de la tecnologia d’animació 
de darrera generació per convertir els 
animals de la pel·lícula en personat-
ges totalment fotorealistes i capaços 
de transmetre sentiments. Encara que 
el veritable protagonista és un gos, la 
pel·lícula també compta amb actors, 
cas del molt popular Harrison Ford. 
També hi tenen paper rellevant Omar 
Sy, Dan Stevens, Karen Gillan i Bra-
dley Whitford

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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Perifèria
El racó del Cineclub •  Los Miserables

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

El dijous 27 de febrer, el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cine-
ma, la producció francesa del 

2019 Los miserables, dirigida per 
Ladj Ly, a les 20 h en versió dobla-
da i a les 22 h en versió original amb 
subtítols.
Malgrat el títol, no es tracta d’una 
nova versió de la novel·la de Victor 
Hugo, tot i que hi trobarem la ma-
teixa misèria, violència i revoltes a la 
banlieue parisenca. A partir del dia a 
dia de tres policies, dos de veterans 
i un que acaba d’aterrar a la Brigada  
de Lluita Contra la Delinqüència de 
Montfermeil, coneixerem la tensió 
sempre a punt d’explotar als carrers 
de la perifèria, les seves tribus urba-
nes, el fonamentalisme islàmic, les 
màfies i el desarrelament.
El director ho mostra amb tota la 
seva cruesa, amb un estil hereu de 
Ley 627, de Tavernier. El seu film di-
recte i contundent no oblida denun-
ciar els abusos dels agents de l’ordre, 
i podria tractar-se d’una barreja en-
tre El odio i Día de entrenamiento.
Novament al Cineclub una pel·lícu-

la multipremiada: Premi del Jurat a 
Cannes, Millor Pel·lícula Europea als 
Goya, finalista dels Oscar (tercera 
de les nominades internacionals que 
haurem pogut veure al Cine-club, 
després de Retrato de una mujer en 
llamas i Parásitos)

Guanyadora de 4 Oscar
Estrena •  Parasitos

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

Torna a les pantalles igualadines 
la pel·lícula sud-coreana Pará-
sitos, que enguany s’està em-

portant moltíssims premis importants. 
Encara no fa ni un mes fou recompen-
sada amb 4 Oscar, inclosos millor di-
rector i millor pel·lícula de l’any.
Realitzada per Bong Joon-ho, aquesta 
peculiar comèdia negra relata la inte-

ressada relació entre dues famílies, la 
del miserable senyor Taek i la benestant 
família del senyor Park. El senyor Taek 
i els seus no tenen feina i sobreviuen 
gràcies a la picaresca. Però de mica en 
mica s’aniran ficant dins de la magnifi-
ca  casa del senyor Park. Així comença 
una interrelació de resultats imprevisi-
bles. Sens dubte, una de les millors pel-
lícules que s’han vist darrerament. 



SONIC, LA PELÍCULA
Estats Units. Fantasia. De Jeff Fowler. Amb James Mars-
den, 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 LLAMADA DE LO SALVAJE
Estats Units. Aventures. De Chris Sanders. Amb Harrison 
Ford, Dan Stevens, Karen Gillan, Omar Sy
Som a finals del segle XIX. Es la història de Buck, un gos bo-
nàs que acompanyarà al seu amo des de Califòrnia als exò-
tics i gèlids paratges d’Alaska, durant la Febre de l’Or. Com 
novell d’un grup gossos de trineu, Buck experimenta una 
aventura plena de perills que mai oblidarà. Segons la novel.
la de Jack London.

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

LOS MISERABLES
França. Policíaca. De Ladj Ly. Amb Damien Bonnard, Ale-
xis Manenti, Djibril Zonga
Stéphane acaba d’unir-se a la Brigada de Lluita contra la De-
linqüència de Montfermeil, un suburbi a l’est de París. Allà 
coneix els seus nous companys, Chris i Gwada, dos agents 
experimentats en les enormes tensions que hi ha entre els 
diferents grups organitzats pel control de barri. Nominada a 
l’ Oscar a la Millor Pel·lícula Estrangera.

AVES DE PRESA
Estats Units. Aventures i fantasia. De Cathy Yan. Amb 
Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGre-
gor.
Després de separar-se de Joker, Harley Quinn i tres hero-
ïnes (Canari Negre, Caçadora i Renée Montoya) uneixen 
les seves forces per salvar una nena del malvat rei del crim 
Màscara Negra. Pel·lícula basada en els personatges de DC 
Comics, creats per Greg Land.

LA HIJA DE UN LADRÓN
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.

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 si-
caris 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..

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

SONIC, LA PELICULA 
Dv: 18:15
Ds: 16:30/18:45
Dg: 16:00/18:15
Dll: 17:15
Dc: 18:30

PARASITOS 
Ds: 21:00
Dg: 20:30
Dj: 17:15 (VOSE)

LA HIJA DE UN LADRON 
Dv: 20:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45

LOS MISERABLES (Cineclub)
Dj: 20:00/22:00 (VOSE)

1/LA LLAMADA DE LO SALVAJE
Dv Dll Dc i Dj: 18:25/20:25/22:30
Ds: 16:15/18.25/20:25/22:30
Dg: 13:00/16:15/18:25/20.25/22:30
Dt: 18:25/22:30
1/LA LLAMADA DE LO SALVAJE (VOSE)
Dt: 20:25

2/LA PATRULLA CANINA: RESCATE A 
TODA VELOCIDAD 
Dv: 17:30     
2/HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE 
Dv: 19:10/21:30
Ds: 15:40/18:10/20:35/22:50
Dg: 12:30/ 15:40/18:10/20:35/22:50
Dll a Dj: 17:05/19:35/21:50

3/ MANHATTAN SIN SALIDA  
Dv Dll Dc i Dj: 18:35/20:45/22.50
Ds: 16:30/18:35/20:45/22:50 
Dg: 13:30/16:30/18:35/20:45/22:50
Dt: 18:35/22:50
3/ MANHATTAN SIN SALIDA (VOSE)
Dt: 20:45

4/ PARASITOS
Dv: 17:00/19:35/22:15
Ds Dll Dc i Dj: 16:50/19:35/22:15
Dg: 13:15/16:50/19:35/22:15
Dt: 16:55/22:15
4/ PARASITOS (VOSE)
Dt: 19:35

5/ SONIC, LA PELICULA
Dv Dll a Dj: 17:45
Ds: 15:45/17:45
Dg: 12:40/15:45/17:45
5/ FANTASY ISLAND
Dv a Dj: 19:50/22:10

6/ SONIC, LA PELICULA
Dv a Dg: 17:00/19:00
Dll a Dj: 17:00
6/ MALASAÑA 32 
Dv Dll Dc i Dj: 21:15
6/ 1917
Ds i Dg: 21:15
6/ 1917 (VOSE)
Dt: 21:30
6/ JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Dg: 12:10/14:35
6/ BAD BOYS FOR LIFE
Dll a Dj: 19:00

7/ LAS AVENTURAS DEL DR. DOLITTLE 
Dv i Dc: 18:30
Ds: 16.20/18:30
Dg: 12:50/16:20/18:30
7/ AVES DE PRESA Y LA FANTABULOSA 
EMANCIPACION
Dv a Dg i Dc: 20:30/22:45
Dll i Dj: 18:00/20:30/22:45
7/ 7/ AVES DE PRESA Y LA FANTABULO-
SA EMANCIPACION (VOSE)
Dt: 18:00/22:45

8/ADÚ 
Dv a Dj: 17:25/20:00/22:20
8/LA PATRULLA CANINA: RESCATE A 
TODA VELOCIDAD
Ds: 16:00
Dg: 12:00/14:00/16:00

EL OFICIAL Y EL ESPIA
Ds: 18:00
INTEMPERIE   
Dg: 18:00
PAVAROTTI   
Dg: 19:40

Preparació PER A TOTS ELS NIVELLS 
D’Exàmens Cambridge

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

amb professors nadius
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SALA GRAN

LA LLAMADA DE LO SALVAJE   
Dv: 18:15/20:30
Ds: 16:15/18:30/20:40
Dg: 17:00/19:15

SALA PETITA

AVES DE PRESA   
Dv: 18:15/20.30
Ds: 16:30/18:40/20:45
Dg: 17:15/19.30
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

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

www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Musclos a la marinera
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

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

Espai patrocinat per

llorer, les fulles de farigola 
i la branca de romaní. Amb 
aquesta última no cal sepa-
rar les fulles de la branca 
ja que només la volem per 
aromatitzar. Coem a foc 
fort durant cinc minuts o 
fins que els musclos s’obrin. 

Un cop llestos, separem les 
valves, col·loquem les que 
tenen el musclo en una sa-
fata, reguem amb la salsa i 
servim immediatament. Si 
us agrada que la salsa sigui 
més espessa, la podeu dei-
xar reduir a foc fort mentre 
separeu els musclos o afe-
gir una mica d’espessidor 
instantani i deixar coure a 
foc suau durant un parell 
de minuts. Igualment po-
dem empolvorar amb juli-
vert fresc picat al moment 
de servir.

Ingredients
Per a 4 persones:
• 1 kg de musclos frescos i nets, 
•  Ceba, 150 g
•  Vi blanc, 80 ml
 • Farigola fresca 2 branques
•  Llorer 1 fulla 
• Romaní fresc 1 branca
 •  Pebre vermell dolç (una culleradeta)
•  5 g de sal
• Pebre negre mòlt
•  Oli d’oliva verge extra,
•  Julivert fresc (opcional)

Aquesta és una recepta que 
prepara en un obrir i tan-
car d’ulls, però cal tenir els 
musclos nets i llestos abans 
de començar a cuinar-la. 

Aquí us deixem uns con-
sells sobre la neteja que us 
aniran de perles a l’hora 
de posar-vos a això i que 
us estalviaran temps de 
treball. Pelem la ceba i la 
piquem molt finament. 
Escalfem una mica d’oli 
d’oliva verge extra en una 
paella i tirem la ceba du-
rant uns cinc minuts (no 
ha de daurar-se). 

Afegim el pebre vermell 
dolç, remenem perquè no 
es cremi. Immediatament 
després incorporem els 
musclos i reguem amb el 
vi blanc. 

A continuació salpebrem 
i incorporem la fulla de 



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

HORITZONTALS: 1. Ensulsiades, enfonsaments, d’aquests que fan que tot el país sembli 
una platja / 2. Tremolà davant el desgavell del terme. Xòfer d’elefant / 3. Cap de cony. A la 
fleca fa treballar les mans i a la costa els vigilants. En Rock i en Roll / 4. Enllestir a cop de 
setrill. No pot dir que sigui inèdita / 5. Surten del reactor per disparar el torpede. Menys 
que un diorama, si tot just són dues lletres… / 6. Centreuropeu que només concep la mú-
sica en blau. Semi-arpegi / 7. Poble filipí adreçant-se a en Pakito i companyia. Afebliment 
psíquic, mig per atreviment mig per urèmia / 8. Prenyada de gravetat. Quin mal costum, 
provocar la brigada ianqui! / 9. Ànima de sant. Reduït, moderat. Per la república / 10. 
Esquerda tectònica amb ninot inclòs. Afronta les coses, un dia més / 11. I per l’anarquia. 
Comentari que mereixerà rèplica. Retrogust de poniol / 12. Entre servents i esclaus. D’ar-
gila d’aquesta està feta Alcoi / 13. Teixit cap a la llibertat. Venturosa com la llei del joc de 
casino.

VERTICALS: 1. És molt convenient per ascendir diplomàticament. I aquest, per subjec-
tar-se en l’estimball / 2. Limiten el negociador. La vida actual sempre és així. Propi d’en 
Capone / 3. L’advocat expert en divorcis, en publicació a part. A Roma el consideren pro-
vincià / 4. Sultanat àrab que no s’escapa de cap comanda. Arma de destrucció individual 
però efectiva / 5. Duries d’alguna manera la deixalla tòxica. A Roma la consideren pàtria 
/ 6. Ara, per la revolució. Lesbiana per raó de son origen tribal. Tus de mala manera pel 
contingut de la fusta / 7. Amics Contra Enemics. Dones que fumen, si més no a França. 
Una altra com ella i paf! / 8. No hi ha moros ni mores sinó moreres. Exclusiva com la cuina 
de redisseny / 9. Tot el que es bat d’una vegada. Desallotjar el veïnat per les canonades / 
10. Del nen al nin. Xiïta que en exiliar-se a Cuba reclamava la mare. Un parell d’ous / 11. 
Del compost àcid amb regust de salsa. Papers que no donen per haver un Royce / 12. Arcs 
apuntats amunt. Una casa així per força ha de parar per la ruralia.

passatemps

60 |  PASSATEMPS Divendres, 21 de febrer de 2020

Troba les 7 diferències per Sílvia Magriñà



Febrer
21: Pere Damià; Claudi; Misteriosa Llum de Manresa.

22: Càtedra de sant Pere; Margarida de Cortona; Elionor. 
23: Policarp; Marta d’Astorga.

24: Modest; Sergi; Primitiva; Edilbert.  
25: Cesari; Valeri .

26: Nèstor; Alexandre; Porfiri  
27: Gabriel de la Dolorosa; Baldomer; Honorina

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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El passat dia 7 de fe-
brer morí a Barcelona 
l’igualadí Jaume Bas i 

Compte després d’una llar-
ga malaltia. El seu vincle 
amb Igualada fou sempre 
extens, avalat pels records 
que en tenia... La pertinen-
ça a l’escolania de la Pietat 
en els seus anys de col·legi. 
La presència darrere el tau-
lell de la merceria dels seus 
pares (L’Ocasió) de la place-
ta de Sant Joan. L’haver for-

Mor un igualadí forà: 
Jaume Bas i Compte

mat par del grup de sardanes 
Dansaires del Noia amb tot 
un grup d’amics i amigues... 
Ja  a Barcelona es lliurà a la 
fabricació de gènere de punt 
i, junt amb la seva dona Rosa 
i la seva filla Rosa-Mari, a 
la comercialització de l’alta 
costura en les seves bouti-
ques Caprice del centre de 
Barcelona. Ara descansa en 
pau al poble de Begues on 
vivia amb la família.

R.B.C.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Des del dia 1 d’octubre, 
data en què va obrir-
se el període d’ins-

cripcions, més de 1.000 per-
sones s’han inscrit al Sínode 
Diocesà –anomenat “Sínode 
per l’esperança”– convocat pel 
bisbe de Vic, Romà Casanova 
i Casanova. Fins ara, es comp-
tabilitzen més de 120 grups 
sinodals arreu de la diòcesi, 
que, en actitud d’escolta, dis-
cerniment, responsabilitat i 
comunió, elaboraran les seves 
propostes per a afrontar els 
nous reptes pastorals de l’Es-
glésia i per a reflexionar sobre 
la seva missió i el que Déu vol 
per a la diòcesi de Vic.
Els grups sinodals inscrits 
estan formats per persones 
batejades (laics, mossens i re-
ligiosos), majors de 16 anys, 
i compten amb entre 5 i 15 
membres cadascun. Tenen 
un coordinador, encarregat 
de guiar el grup i fer de nexe 
entre els seus participants i la 
Comissió del Sínode.
Segons Mn. Jaume Casamit-
jana, vicari episcopal per a 
l’Evangelització del Bisbat de 
Vic, delegat de Joves i mem-
bre de la Comissió del Sínode: 
“Amb el Sínode, tenim una 
oportunitat única de renova-

ció de les comunitats cristia-
nes, i l’hem agafat amb molta 
empenta; hi ha hagut una molt 
bona resposta i massiva, estem 
molt contents i esperançats”, 
afirma.

Reunions quinzenals per a 
tractar temes d’implicació 
local
Durant aquest any i fins el 
mes de febrer de l’any vinent, 
els grups sinodals es reuniran, 
preferentment, cada 15 dies 
i, amb l’ajuda d’uns materials 
elaborats per la Comissió del 
Sínode, pregaran, s’escoltaran 
i elaboraran les seves propos-
tes.
Si bé no hi ha un guió prefixat 
dels temes i qüestions concre-
tes a tractar, donat que és un 
Sínode Diocesà, es tractaran 
temes d’implicació local –que 
afecten directament a la diò-
cesi– i no d’àmbit supradioce-
sà. Les aportacions dels grups 
es faran seguint un itinerari 
–anomenat “camí d’Emaús”, 
en un paral·lelisme amb el que 
van viure els deixebles de Jesús 
quan aquest va ressuscitar–, en 
el qual s’analitzaran de manera 
conjunta les noves necessitats 
de les persones de la nostra 
societat, la novetat que hi pot 
aportar Jesús, el servei de l’Es-
glésia diocesana avui i la seva 

missió en la nova època.
En aquests moments, els 
grups ja han rebut uns materi-
als, anomenats ‘equipatge’, que 
versen sobre les ‘actituds’ que 
haurien d’acompanyar tots els 
membres en el seu camí sino-
dal: mirada, diàleg, pregària, 
discerniment i conversió. Tan-
mateix, les inscripcions per a 
participar en el Sínode roma-
nen obertes, perquè, tothom 
qui ho vulgui, pugui crear un 
nou grup o bé afegir-se a al-
gun dels existents.

Sínode Diocesà
Un Sínode Diocesà és una 
assemblea eclesial extraordi-
nària convocada pel bisbe i 
oberta a la participació de tota 
la comunitat cristiana (laics, 

mossens i religiosos), sense 
cap exclusió, per a discernir, 
escoltant l’Esperit Sant, els 
reptes pastorals que es presen-
ten avui a l’Església. En el cas 
concret de Vic, i davant d’un 
“moment de grans transfor-
macions socials que afecten 
de ple a l’Església”, el bisbe 
Romà ha considerat conve-
nient convocar un Sínode per 
a discernir junts la voluntat de 
Déu per a la diòcesi de Vic i 
per a afrontar la transmissió 
de la fe en el moment actual. 
Cal “canviar la manera de re-
lacionar-nos i comunicar-nos 
(...) canvis profunds en la nos-
tra ment, en el nostre cor, en 
la nostra organització, per a 
ser més fidels a la vida i mis-
sió que Déu ens confia”. L’ob-

jectiu principal del Sínode 
és, per tant, “poder prendre 
les decisions pastorals més 
conformes al voler de Déu 
per a la nostra Església dio-
cesana”. Així ho explica a les 
cartes pastorals “Aixeca’t i ca-
mina” (18/09/2018) i “Esglé-
sia de Vic, sigues el que ets!” 
(14/09/2019).

Es preveu que el Sínode aca-
bi el mes de setembre de l’any 
2022
Segons el bisbe Romà, el canvi 
d’època en el qual estem im-
mersos produeix una situació 
de “crisi”, on costa trobar es-
pais de fe, i la missió del cristià 
i de les vocacions (al sacerdo-
ci, al matrimoni, a la vida reli-
giosa…) queda desdibuixada. 
Per a això, “la nostra Església 
de Vic té en el Sínode Dioce-
sà una oportunitat d’or per a 
reflexionar sobre ella mateixa 
i la seva missió, per a viure la 
nostra pròpia vocació i oferir 
al nostre món el missatge d’es-
perança que tant necessita”. 

El darrer Sínode Diocesà con-
vocat a la diòcesi de Vic es va 
celebrar l’any 1945, amb el bis-
be Mons. Joan Perelló i Pou, i 
l’anterior, quasi dos-cents anys 
abans, l’any 1748, amb el bisbe 
Manuel Muñoz Guil.

Més de 1.000 persones s’inscriuen al Sínode Diocesà 
del Bisbat de Vic
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

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

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

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

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

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

 

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

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

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

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 
- IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 21:   CASAS V.
Soledat, 119

 DISSABTE 22:    PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 23: 

 ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DILLUNS 24:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMARTS 25:   LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMECRES 26:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIJOUS 27:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

24h

OBERTA
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Què és l’ortodòncia 
invisible? 
L’ortodòncia invisi-

ble és una nova modalitat en 
els tractaments d’ortodòncia, 
que utilitza aparells que gai-
rebé no es veuen. Consisteix 
en una sèrie d’alineadors plàs-
tics, transparents, removibles 
i creats a mida als laboratoris 
d’Align Technology, gràcies a 
la més avançada tecnologia de 
processament d’imatges 3D 
per ordinador. Align Techno-
logy, l’empresa nord-america-
na que fabrica Invisalign®, es 
va fundar el 1997. Des d’ales-
hores, més d’un milió i mig 
de pacients s’han tractat amb 
aquesta tecnologia. Amb l’or-
todòncia invisible l’aparença 
de les dents no s’altera i això fa 
que sigui una alternativa molt 
estètica. Prenent com a base el 
diagnòstic de l’ortodoncista, 

Invisalign® realitza una simu-
lació tridimensional del movi-
ment de les dents i del resultat 
final. 

En quins casos està indicada? 
Aquesta nova modalitat de 
tractament és efectiva en la 
correcció de maloclusions 
lleus i moderades. Només un 
ortodoncista amb experiència 
estarà capacitat per dir-li si 
l’ortodòncia invisible amb In-
visalign® és l’opció més indica-
da per a vostè.

Avantatges de l’ortodòncia in-
visible: 
• Els alineadors són gairebé 
invisibles: es corregeix la ma-
loclusió sense que pràctica-
ment ningú se n’assabenti. 
• Els alineadors són còmodes: 
no hi ha filferros ni metalls 
que puguin irritar la llengua i 

les genives.
• Els alineadors es poden treu-
re: es pot menjar i beure amb 
tota normalitat.
• Millor higiene dental durant 
el tractament: permet raspa-
llar-se les dents i passar-se el 
fil dental com de costum, per 
tal de mantenir unes dents i 
genives sanes. 

Com es fa servir? 
El pacient utilitza cada aline-
ador durant el temps indicat i 
es van canviant a mesura que 
les dents es van movent, fins a 
l’acabament del tractament.
L’efectivitat del tractament de-
pendrà completament de la 
col·laboració del pacient, que 
s’haurà de posar l’ortodòncia 
invisible tot el dia. Només es 
podrà retirar a l’hora de men-
jar o beure. 
En la majoria dels casos, els 

controls amb l’ortodoncista es 
realitzen cada quatre setma-
nes, que és el temps que les 
dents necessiten per moure’s 
de manera controlada. A cada 
visita mensual, el seu orto-
doncista li lliurarà un parell 
d’alineadors nous que haurà 
d’utilitzar durant quinze dies. 

Quina durada acostuma a te-
nir el tractament amb l’orto-
dòncia invisible? 
El temps que dura un tracta-
ment amb ortodòncia invisi-
ble dependrà de cada cas i de 
les expectatives del pacient i 
de l’ortodoncista. Igual que 
amb l’ortodòncia convencio-
nal, el temps de tractament és 
variable i pot oscil·lar entre els 
nou mesos i els dos anys. 

M’interessa l’ortodòncia in-
visible, què haig de fer? 
Tot tractament d’ortodòn-
cia requereix un minuciós 
estudi per tal d’arribar a un 
diagnòstic i dissenyar un 
correcte pla de tractament, 
adequat a cada cas en parti-
cular. El primer pas és sol·li-

citar una cita per tal que la 
doctora examini i ordeni 
algunes proves complemen-
tàries que seran de gran ajut 
per a l’anàlisi de la seva situ-
ació dento-esquelètica. 
Aquesta informació s’uti-
litzarà per elaborar un pla 
de tractament, prendre im-
pressions i fotografies de les 
dents i del somriure. Gràcies 
a la tecnologia avançada d’ 
Invisalign®, podrem ense-
nyar-li una simulació tridi-
mensional de com podria 
quedar el seu somriure un 
cop acabat el tractament, fins 
i tot abans de començar-lo.

L’ortodòncia invisible és una nova modalitat en els tractaments 
d’ortodòncia, que utilitza aparells que gairebé no es veuen

Per la dra. Joana Navarro 
Ortodoncista de Marcè & Sagarra Centre Dental (COEC 5038) 



Genís López /  
Guanyador M-50 Titan Series d’Aràbia Saudita

Tinc 55 anys i sóc prejubilat de Telefònica. Cofundador de la botiga FESBICI. He 
fet esport des de petit, sobretot ciclisme. Amb 30 anys vaig ser campió de l’Open 
de Barcelona i tot seguit vaig patir una lesió que em va deixar 10 anys parat. Fa 
7 anys que hi he tornat, amb 3 podis a la Titan i 4t d’Europa d’ultrafons, entre 
altres bons resultats.

Quan decideixes participar a les Titan Series d’Arà-
bia Saudita?

Per mi tot comença al 2013, quan em vaig apuntar 
a la Titan Desert, que es fa al Marroc. Jo l’havia vist 

per la televisió, pensant que seria un prova molt dura però al 
mateix temps molt maca. I quan la vaig fer al 2013 m’hi vaig 
enganxar. No vaig poder repetir fins el 2017, però des de llavors 
que hi he anat cada any.

Vaja, que ja tens força experiència amb la prova...

Sí, sí. De fet, en la Titan Desert d’aquest any em convertiré en 
Titan Legend, un reconeixement que es dona a la gent que fa 
una sèrie de quilòmetres, i aquest any jo arribaré a aquesta 
quantitat. 

Com definiries les proves de Titan?

Són molt diferents a una cursa normal, i segurament per això 
estic tan enganxat. A les curses habituals t’apuntes, agafes el cot-
xe, arribes a lloc, agafes la bici, fas la cursa i quan acaba te’n 
tornes cap a casa. En canvi, a la Titan convius 24 hores al dia 
durant sis dies amb tota la gent que en forma part, tant ciclistes 
com organització, fisios, etc. 

Una altra cosa que a mi m’agrada molt de les proves Titan és 
que et donen un track que no és obligatori de seguir al 100%. 
S’han de passar pels punts de control però si tu vols arriscar-te i 
escurçar en alguns trams de recorregut, pots fer-ho.

Què és el més dur d’aquestes proves?

El desnivell no és massa dur, no n’hi ha molt. Les condicions en 

què hem de portar la bicicleta, amb la pressió de les rodes molt 
baixa, per exemple, fa que es necessiti més esforç per avançar, 
però al mateix temps això ens permet superar les zones de sorra 
i dunes. 

El vent, que al desert n’hi ha molt, també endureix la prova. 
Això fa que hagis d’anar sempre amb grup perquè sinó t’esgotes. 
A les Titan Series, igual que al Dakar, hi ha una etapa Marató en 
què no es permet l’assistència entre dos dies de cursa, havent de 
portar tot allò necessari a sobre.

I la calor?

També. Nosaltres sortim a les 8 del matí, però a partir de les 12 
ja hi ha 40 graus de temperatura i s’ha de saber patir. La gent 
que fa les etapes en 10 o 12 hores, arribant a les 6 de la tarda, jo 
els admiro perquè passen moltes hores sobre la bici amb moltís-
sima calor. Jo intento fer les etapes el més ràpid possible per pa-
tir el menys possible, aquesta és la meva filosofia. Normalment, 
jo, a les 12.30 o 1 del migdia ja he acabat l’etapa. 

Quins resultats has aconseguit a les Titan Series?

En aquesta última de l’Aràbia Saudita vaig aconseguir la pri-
mera posició per a majors de 50 anys i la novena a la general. 
Abans, en les diferents Titan Deserts que he disputat he arribat 
a quedar 2n i 3r de la meva categoria i el millor resultat a la 
general va ser el 33è lloc de l’any passat.  

Tens previst alguna cursa més a l’estranger per aquest 2020?

La que faré segur serà la Titan Desert. Després, al setembre, 
en fan una a la Baixa Califòrnia, a Mèxic. M’agradaria anar-hi, 

però en aquests casos també depenem molt de si trobem patro-
cinadors o no. 

Has estat aficionat a la bicicleta tota la vida?

És una afició que ja ve del meu pare, a qui li agrada molt. Ens va 
injectar el virus de la bici a mi i a tota la família. Als 14 anys vaig 
començar a competir amb bici de carretera per la zona i no se’m 
donava malament. Però amb 16 anys ja vaig veure que no m’hi 
podria guanyar la vida i vaig començar a treballar i estudiar. 
M’agradava moltíssim, però també era conscient que no tenia 
prou qualitats per a arribar a ser professional. Qui arriba a pro-
fessional de qualsevol esport és perquè està tocat per la vareta. 

Si t’has de perdre en alguna zona de l’Anoia amb bici, per on 
aniries?

Si surto amb bici de carretera m’agrada molt fer la volta a la 
Serra, anant cap a la Llacuna i tornant per Vilafranca. Si he de 
fer llarga distància me’n vaig fins a Prades i torno, però això ja 
són més de 200 quilòmetres.

Si he d’anar per muntanya, m’agraden les zones tècniques. Hi ha 
un lloc per aquí, Les Agulles, que va des del Castell de Queralt, 
fent totes les agulles i que acaba a la Fou de Tous. Aquesta és una 
ruta que m’agrada molt. 

Una cursa que fan aquí cada any és la Pana de Tous, i aquesta és 
espectacular, de les més maques que faig. Igual que la Pedals de 
Tros de Santa Coloma de Queralt. 

Diuen que a l’Anoia hi ha persones objecte de seguiments. Diuen que saben que els segueixen a les xarxes i en les manifestacions que es 
fan, encara que siguin només per cantar cada dia. Diuen que els seguidors volen ser vistos. És  “guerra psicològica” i una manera de pres-
sionar, per deixar clar que tenen l’activisme independentista sota control. Diuen que són seguiments “informatius” que formen part d’una 
campanya general, on hi ha dedicats molts “professionals” des fa molt temps, fins i tot abans del “referèndum il·legal”. Diuen que potser 
no són massa eficients perquè tampoc no van trobar les urnes, malgrat algun “escorcoll de cine”. Diuen que tants ulls i orelles fa pensar 
en aquella policia política, que diuen que no existeix, però com “les meigas de haberlas haylas”. Diuen que si els que fan els seguiments són 
policies, haurien de dedicar-se als delinqüents i ells no ho són. Diuen que potser per això, no hi ha ningú de l’Anoia com representant a 
la Crida Constituent que té a Lluís Llach com a cara visible. Què trist que per tenir uns ideals tenir uns ideals, s’hagi d’utilitzar el “diuen, 
diuen” per la por a rebre.

“Intento fer les etapes el més 
ràpid possible per patir com 

menys millor”

Marc Vergés Albareda @marcverges8
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